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Sammanfattning 

Tidigare studier tyder på positiva reaktioner hos olika typer av sociala integrationsprojekt 

med sociokulturella och sportliga teman, både nationellt och internationellt (Lindencrona, 

Ekblad & Blight, 2005). Denna uppsats är en kvalitativ studie som bygger på fem 

intervjuer med sex olika fotbollsintresserade ungdomar som har deltagit i nattfotboll, som 

det kallas i Sverige. Syftet med arbetet är att undersöka nattfotbollens betydelse för 

integration och gemenskap hos ungdomar i det svenska samhället. Eftersom 

undersökningen fokuserar på studiedeltagares upplevelser har analysens begrepp och 

teorier valts utifrån respondenternas berättelser. Studien försöker ge svar på frågor om 

nattfotbollsprocessen kan utvecklas, och i så fall hur, i syfte att den ska bli mer attraktiv 

för en större grupp av individer över en längre tid. Dessutom försöker uppsatsen visa 

nattfotbollens betydelse för ungdomar med olika kulturell bakgrund i Sverige, samt hur 

sambandet mellan nattfotbollen och den sociala integrationen ser ut. 

 

Studiedeltagarnas upplevelser av nattfotbollen visar behovet av olika sociala 

interventioner inriktade på ungdomar och eventuellt deras närstående. Dessa åtgärder, 

som genom olika idrottsaktiviteter kan underlätta integrationsprocessen hos en större 

grupp av individer med olika kulturell bakgrund, stämmer även med tidigare forskning. 

Undersökningsresultat belyser också nattfotbollen som en attraktiv och bekväm miljö, 

vilken uppfattas att ha avgörande inflytande på integration och gemenskap hos ungdomar 

i Sverige. Dessutom framgår av resultatet att nattfotbollen erbjuder reella möjligheter för 

ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap utanför hemmiljön. Detta kan i 

viss mån motverka segregation och utanförskap på grund av kulturella eller 

socioekonomiska kriterier, något som ligger i linje med andra relevanta studier om social 

integration och gemenskap. 

 

  

 

 

 

Nyckelord:  fritidssysselsättning, gemenskap, integration, kulturell bakgrund, nattfotboll. 
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Abstract 

Previous studies suggest positive reactions in various types of social integration projects 

with socio-cultural and sporting themes, both nationally and internationally 

(Lindencrona, Ekblad & Blight, 2005). This essay is a qualitative study based on five 

interviews with six different football-interested youth who have participated in night 

football, as it is called in Sweden. The purpose of this work is to investigate the 

importance of night football for integration and community among young people in 

Swedish society. As the study focuses on participants' experiences, the analysis uses 

concepts and theories that can better match the respondents' stories. The study aims to 

answer questions about whether the night football process can be developed, and if so 

how, in order to make it more attractive to a larger group of individuals over a longer 

period of time. In addition, the study tries to show the importance of night football for 

young people with different cultural backgrounds in Sweden, as well as how the 

correlation between night football and social integration looks like. 

          

Study participants' experiences of night football show the need of diverse social 

interventions aimed at youth and possibly their relatives. These measures, which through 

various sports activities can facilitate the integration process of a larger group of 

individuals with different cultural backgrounds, are also consistent with previous 

research. Survey results also highlight night football as an attractive and comfortable 

environment, which is perceived to have a significant influence on integration and 

community among young people in Sweden. In addition, the results show that night 

football offers real opportunities for young people to build networks and create 

friendships outside home environment. This can to some extent counteract segregation 

and exclusion due to cultural or socio-economic criteria, which is in line with other 

relevant studies on social inclusion and community. 

 

 

 

Keywords: community, cultural background, integration, leisure occupation, night football. 
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1.  Inledning 
I samband med samhällsfrågor som globalisering och invandring har behovet av 

integrering av individen i en ny miljö blivit mer aktuellt. Olika idrottsplatser eller socio-

kulturella mötesplatser i flera delar av Sverige, är arenor som involverar individer med 

olika bakgrund i olika åldrar. Kulturella skillnader kan bidra till förvirring och 

missförstånd hos individen. Många av dessa händelser sker bland unga människor med 

olika kulturell bakgrund (Ekholm, 2016; Von Knorring, 2012).  

 

I syfte att effektivisera integrationsprocessen i Sverige har flera försök att locka 

ungdomar till olika idrottsprojekt genomförts. Ett av dessa sociala projekt är nattfotboll. 

Nattfotbollen är ett samarbete mellan socialarbetare, idrottsledare och olika ideella 

föreningar samt organisationer. Fenomenet förekommer i flera städer runtom i landet 

under sena helgkvällar fram till midnatt. De aktörer som är engagerade i nattfotbollen vill 

utnyttja idrotten som ett verktyg för att underlätta integrationsprocessen bland ungdomar 

med olika kulturell bakgrund.  

 

De sena fotbollsträningarna är tänkta att skapa gemenskap och öka tryggheten bland 

ungdomar. Dessutom försöker man använda nattfotbollen som ett hälsofrämjande arbete 

med fokus på friskfaktorer, något som kan minska de hälsorelaterade och sociala problem 

som oftast uppstår bland vissa utsatta grupper i det svenska samhället. Dessa åtgärder 

vidtas också i försök att hålla ungdomar borta från andra attraktioner, såsom missbruk av 

alkohol i kombination med nikotin och/eller narkotika (Ekholm & Dahlstedt, 2017; 

Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).   

 

Den här studien är relevant för folkhälsovetenskap därför att hälsofrämjande arbete ligger 

till grund för nattfotbollen. I det här sammanhanget innebär hälsofrämjande arbete en 

process med fokus på friskfaktorer. Genom denna process försöker man skapa en 

idrottsrelaterad miljö som kan stärka och möjliggöra för ungdomar att fatta hälsosamma 

beslut. 
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2.  Litteraturgenomgång            

2.1 Integration 

Integration kan uppfattas som en växelverkansprocess genom vilken individer och 

grupper med olika kulturell bakgrund utbyter attityder, erfarenheter, känslor och minnen. 

Därigenom införlivas respektive individer i ett gemensamt socialt liv. Social integration 

kan betraktas som en process under vilken nykomlingar eller minoriteter införlivas i den 

kulturella, ekonomiska och sociala strukturen av det nya värdsamhället. Den sociala 

integrationen handlar om i vilken utsträckning invandrare kan anpassa sig till lokala 

seder, samt sociala relationer och dagliga rutiner i förhållande till den inhemska 

befolkningen. En högre grad av social integration kan troligtvis bidra till ett mindre 

socialt avstånd mellan individer med flera kulturell bakgrund, något som förmodligen 

möjliggör mer toleranta uppfattningar och värderingar när det gäller kulturella skillnader 

mellan respektive individer (Sassenberg & Matschke, 2009).   

 

Tidigare forskning tyder på att individer som närmar sig nya samhällsliv och uppskattar 

interaktionen med andra människor från olika kulturer, är mer benägna att ha positiva 

attityder och ställa upp för effektivare integration i det nya samhället. Rubin, Watt & 

Ramelli (2012) anser att individer med olika kulturell bakgrund bör uppmuntras till att ta 

hand om sin egen integration och göra proaktiva ansträngningar för att uppnå denna 

integration, något som kan leda till en ökad möjlighet att nå högsta möjliga nivå av social 

integration i värdsamhället.  

 

I Sverige används vanligtvis en effektiv blandning av teoretisk kunskap (formellt lärande) 

och praktisk kunskap (informellt lärande) som effektiva mekanismer för främjande av 

social integration hos individer med olika kulturell bakgrund. Ur ett folkhälsoperspektiv 

innebär detta att i mer toleranta och öppna samhällen bör social integration användas för 

att nykomlingarna ska få full tillgång till de möjligheter, rättigheter och tjänster som i 

vanliga fall finns tillgängliga för den inhemska befolkningen (Ringberg, Olander & 

Tillgren, 2014).  
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Om man vill anlägga ett folkhälsoperspektiv på integration och gemenskap i förhållande 

till nattfotboll bör det koncentrera sig på fundamentala förutsättningar för hälsa. Detta 

innebär att arbeta utifrån olika perspektiv och man kan till exempel använda sig av 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell. Eftersom interaktionsprocessen mellan barn 

och miljö påverkar hur barn växer och utvecklas har vikten av att studera barn i flera 

miljöer samt utifrån olika perspektiv framkommit. Detta betonas i Bronfenbrenners 

ekologiska modell (1979) som visar att barn i hög grad påverkas av olika ekosystem, från 

den mest intima hemmiljön till den större idrotts-och skolmiljön, och sedan till den mest 

expansiva miljön som inkluderar samhälle och kultur. Var och en av dessa ekologiska 

miljöer interagerar oundvikligen med och påverkar varandra i alla aspekter av barnets liv. 

 

Enligt Imsen (2006) kan de olika dimensionerna i Bronfenbrenners (1979) ekologiska 

modell kopplas till hälsans bestämningsfaktorer, vilka kan vara avgörande för 

välbefinnande hos respektive individ. Det kan bland annat handla om socialt stöd, motion 

och utbildning närmast individen, och längre ut finns dimensioner som mer indirekt berör 

individen som till exempel lagar och kulturella föreställningar.  

 

För att kunna effektivisera den hälsofrämjande processen i relation till nattfotbollen bör 

det med andra ord även finnas både ekonomiska och sociala förutsättningar för individen 

att kunna påverka sin situation. Det handlar om att kunna ansluta till 

integrationsprocessen i förhållande till nattfotbollens olika resurser och kompetenser på 

tre parallella nivåer: individ- och gruppnivå respektive samhällsnivå. 

Samhällsekonomiska resurser och dess vilja att investera i breddidrott blir i det här 

sammanhanget en avgörande faktor vilket kan påverka nattfotbollens långsiktiga 

utveckling positivt (Ekholm & Dahlstedt, 2017; Ekholm & Holmlid, 2018; Ringberg, 

Olander & Tillgren, 2014). 

 

2.2 Kulturell bakgrund 

Den kulturella dimensionen är ett komplext begrepp som omfattar många faktorer och är 

därför ganska svårt att förklara. Enligt Stier (2004) kan kulturbegreppet definieras som ett 

arv som överförs genom generationer. Detta kan till exempel ske genom specifika 
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kommunikationskoder som gester eller ord, skrivningar och konst, massmedier (press, 

radio, tv) eller interaktiva medier (sociala medier, mobilen och telefonen). På samma sätt 

överförs abstraktionsregler, religion och ritualer, eller teoretisk kunskap. Kultur kan 

också spridas genom olika former av subjektivt minne, såsom förebilder, reflektioner, 

världsbilder eller övertygelser, men också genom objektivt minne som bilder, byggnader, 

böcker, normer, objekt, regler eller siffror (Stier, 2004). 

 

Kulturell bakgrund hos individen kan innehålla flera komponenter, såsom folktro, 

historia, identitet, språk, tidsuppfattning, traditioner eller samhällets värderingar. Sedan 

har vi kulturella manifestationer som till exempel olika konstnärliga uttryck (musik, 

teater, filmer), kommunikation genom språk och materiella objekt, eller ritualer samt 

roller och regler. Det finns också ett antal institutioner och system, som till exempel 

utbildning, ekonomi, hälsa, politiskt och religiöst system som kan spegla en specifik 

kultur. En kulturell analys på individnivå kan leda till att man bland annat diskuterar om 

attityder, etnocentrism, fördomar och stereotyper som präglar individens beteende (Liu, 

Volcic & Gallois, 2015; Stier, 2004). 

  

Enligt Hastrup (2010) är den kulturella dimensionen levande, något som gör att den 

förändras och utvecklas kontinuerligt. Liu, Volcic & Gallois (2015) visar också att 

kulturen omvandlar och anpassar sig efter många faktorer såsom tradition, geografisk 

position, migration, religion, konflikter, tid och rum, värderingar, regler och normer, 

språk och kunskap. 

 

Att kunna överbrygga kultur- och språkrelaterade hinder för kommunikation i 

integrationssammanhang är något som också berör folkhälsan. Kulturens betydelse när 

det gäller integration i förhållande till folkhälsa hänvisar till ackulturativ stress. Detta 

innebär att de flesta nykomlingarna i Sverige upplever att de bör vara aktiva och 

anstränga sig samt vidta olika åtgärder för att kunna etablera sig i en ny miljö. Ur ett 

folkhälsoperspektiv kan en ökad grad av deltagande i olika socio-kulturella aktiviteter 

utanför hemmiljö ge goda möjligheter till att finna nya sociala relationer. Detta kan vara 



 8 

avgörande faktor för integrationsprocessen hos individer med utländsk bakgrund 

(Lindencrona, Ekblad & Blight, 2005).   

  

2.3 Nattfotboll 

Nattfotbollen är en samverkan mellan flera privata samarbetspartners och olika ideella 

föreningar samt civilsamhällesorganisationer. Den startade 2006 med huvudsyfte att 

försöka minska utanförskap mellan ungdomar i svenska samhället. År 2013 har stiftelsen 

”Goodsport” tagit sig an nattfotbollens koncept som idag sker i flera städer runtom i 

Sverige. Nattfotbollen genomförs vanligtvis året runt, under sena helgkvällar fram till 

midnatt. Genom idrott försöker man skapa en positiv och trygg miljö som ska ge till 

ungdomar förutsättningar till ett bättre hälsosamt liv. Dessutom verkar nattfotbollen för 

att underlätta integrationsprocessen bland ungdomar med olika kulturella bakgrund. Den 

syftar också till att motverka fördomar och utanförskap samt till att skapa flera 

mötesplatser där ungdomar kan ha kul, träffa andra individer och stärka sina känslor av 

delaktighet i svenska samhället (Goodsport, 2019). 

 

Därmed kan nattfotbollen betraktas som ett hälsofrämjande arbete med fokus på 

friskfaktorer, något som kan minska olika hälso- och sociala problem som oftast uppstår 

bland vissa utsatta grupper i det svenska samhället (Ekholm & Dahlstedt, 2017). Dessa 

åtgärder vidtas också i försök att hålla sig ungdomar borta under helgkvällar från andra 

attraktioner, såsom missbruk av alkohol i kombination med nikotin eller/ och narkotika.  

 

Bland de viktiga kriterierna för hälsofrämjande arbete i förhållande till nattfotbollen får 

nämnas: kunskapsbaserat-och långsiktigt projekt, det är byggt på samverkan och 

innefattar delaktighet samt en viss maktbalans mellan aktörerna. De friskfaktorerna som 

kan hänföras till nattfotbollen är variation och utveckling i fysisk aktivitet, eget ansvar, 

meningsfullt arbete, lyhördhet, gemenskap, öppen kommunikation och förtroende 

(Goodsport, 2019). Dessutom utgår nattfotbollens grundläggande idé från att minska 

ojämlikhet i hälsa. Detta kan i sin tur förebygga eller minska risken för psykosocial 

ohälsa bland ungdomar i Sverige (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; Von Knorring, 

2012).  
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2.4 Tidigare forskning  

Enligt Ekholm (2016) har idrott i allmänhet blivit alltmer uppskattat i svensk socialpolitik 

som ett sätt att reagera på olika sociala problem, men också som ett effektivt verktyg för 

social integration. Studien (Ekholm, 2016) visar behovet av ett modernt svenskt samhälle 

där breddorienterad idrott (som till exempel nattfotboll) föredras framför en 

prestationsinriktad idrott med avseende på kulturell- och social integration. I det här 

sammanhanget beskrivas breddorienterad idrott som ett informellt lärande verktyg som 

kan hjälpa integrationsprocess till att utbilda ungdomar som ligger i en riskzon för socialt 

utanförskap. Som en naturlig konsekvens av detta ska individer oavsett deras kulturella 

bakgrund utvecklas till att vara aktiva och ansvariga medborgare för det svenska 

samhället.  

 

Ekholm (2016) betonar också behovet av djupare forskning om, och i så fall hur, den 

offentliga och privata sektorn samverkar med andra sociala aktörer samt 

idrottsföreningar, när det gäller integration och gemenskap av denna grupp som verkar 

vara utsatt för socialt utanförskap. Studien hänvisar vidare till behovet av mer forskning 

på området för att uppmärksamma samhällets moraliska skyldighet i att överväga 

breddidrott som ett folkhälsofrämjande verktyg. I det här sammanhanget visas av Ekholm 

(2016) att nattfotbollen kan betraktas som ett sätt att svara på eventuella sociala problem 

när det handlar om integration hos individer med utländsk bakgrund i Sverige.   

 

Enligt Ekholm & Dahlstedt (2017) framhävs breddfotboll, i det här fallet nattfotboll, som 

ett sätt att skapa social solidaritet. Detta kan uppnås genom en så kallade pedagogisk 

rationalitetsfotboll som ska främja fysisk aktivitet med fokus på att ge möjlighet till 

ungdomar att individuellt och genom informellt lärande anpassa sig till svenska normer 

och regler, samt till svensk kultur och språk. De vanligaste problem som identifieras av 

författarna bland breddfotbolls deltagare består av olika konflikter som skapas genom 

segregering, och av de osynliga gränserna mellan individer med olika kulturell bakgrund. 

I det här sammanhanget presenterar Ekholm & Dahlstedt (2017) fotbollen som ett 

produktivt sätt att skapa gemenskap och solidaritet bland ungdomar i Sverige. 
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Breddidrott som ett effektivt verktyg för att förebygga sociala problem bland ungdomar 

med olika kulturell bakgrund som riskerar utanförskap belysas även i undersökningen 

“Idrott för integration – så blir satsningen hållbar” av Ekholm & Holmlid (2018). 

Studien (Ekholm & Holmlid, 2018) tyder på behovet av organisatoriska samt 

kommunikativa förmågor hos de samverkande aktörerna för att kunna etablera 

långsiktiga och lönsamma idrottsverksamheter. De som är involverade i nattfotbollen ska 

utöver att organisera fotbollsspel, även hitta en maktbalans och vara villiga i att 

organisera verksamheten tillsammans med andra. Enligt Ekholm & Holmlid (2018) 

handlar det framför allt om styrning eftersom nattfotbollens syfte dels är att uppnå och 

styra en social förändringsprocess.  

 

Ekholm & Holmlid (2018) visar vidare att det svenska samhället har ganska stora 

förväntningar på att idrott bättre ska utnyttjas som ett hjälpmedel för integration och 

minskat utanförskap. Däremot misslyckas flera aktörer med att etablera långsiktig den här 

typen av social idrottsverksamhet i Sverige och detta på grund av icke-funktionell 

styrning av rutiner på programnivå. Dessutom betonas i studien behovet av olika 

strategier som ska vara anpassade efter de specifika förutsättningarna för den regionen i 

vilken nattfotbollen utförs. Detta kan se väldigt olika ut beroende på flera faktorer såsom 

det geografiska området, antalet nykomlingar, mångfalden hos gruppen av individer med 

olika kulturell bakgrund, eller idrottsföreningsstruktur och lokala politikernas inställning 

till den här typen av verksamhet. 

 

I en studie om idrottpolitik och deltagande i Danmark, Norge och Sverige konstaterar 

Skille (2011) att breddidrott i olika former är ett populärt ämne i både skol-, hem- och 

arbetsmiljö, något som kan förklaras av skandinaviska ländernas jämlikhetspolitik och 

kultur. Däremot har de nationella politiska och organisatoriska olika aktörer för 

breddidrott i de tre skandinaviska länderna vissa utmaningar i att nå idrott och integration 

för alla genom bara de redan etablerade samt traditionella institutioner.  

 

Det framkom vidare från studien (Skille, 2011) att även om Danmark, Norge och Sverige 

är mer inkluderande i deltagande i breddidrott än många andra länder, beter sig flera 
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idrottsföreningar i de tre skandinaviska länderna som exklusiva på minst två sätt: för det 

första brukar de flesta ungdomar under tonåren sluta med organiserad idrott, och 

deltagarnas mönster följer socioekonomiska linjer som gynnar medelklassen och uppåt. 

Detta på grund av bland annat socioekonomiska skäl, men också nivåindelning vid 

skolålder verkar spela en negativ roll, vilket kan oftast leda till motivationsbrist och låg 

arbetsmoral hos en större grupp av idrottsintresserade ungdomar. För det andra är 

breddidrott svårt att uppnå för alla, eftersom många idrottsorganisationer i Skandinavien 

främjas av en konkurrensmiljö och vinnarskallar kultur råder fortfarande.  

 

Skille (2011) betonar att detta i sin tur kan leda till obalans mellan tävlingsinriktad attityd 

och idrott för alla, eftersom idrottsbidrag från staten traditionellt går till monopolistiska 

paraplyorganisationer i Skandinavien, som oftast visas vara resultatinriktade redan på 

barn- och ungdomsnivå. Därför bör man komma närmare breddidrott i relation till 

integration hos ungdomar med olika kulturell bakgrund (såsom nattfotboll). Således 

behövs en stark vilja för att utmana de traditionella idrotts- och politikstrukturerna till 

jämn resursfördelning, på ett helt annat sätt än det som bygger på konkurrens och 

prestanda. 

 

Med hänsyn till att breddidrotten behöver utvecklas, och att idrottsorganisationer i 

Sverige bör anpassa sig till nya förutsättningar i förhållande till integration, undersökte 

Stenling (2015) också det eventuella behovet av förändringsprocesser i organiseringen av 

svensk föreningsidrott. Stenling (2015) uppmärksammar att dagens svenska, både 

offentliga och privata, idrottsklimatet kännetecknas av ett tryck på den organiserade 

idrotten. I det här sammanhanget innebär detta att idrottsrörelsen ska se närmare på 

breddidrott än på tävlings- och resultatinriktad idrott. Det visar sig att inriktningen i 

förändringsprocesser i den moderna organisationen av svensk idrott är åt breddidrott med 

fokus på deltagandet för så många som möjligt så länge som möjligt.   

 

Å ena sidan verkar det som om kulturella skillnader har en relativt negativ inverkan på 

prestationsinriktad idrottsmiljön. Å andra sidan visar det sig att individer med utländsk 

bakgrund, som behöver i genomsnitt cirka tio år för att anpassa sig till den nya miljön, 
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betraktar breddidrott som en mer lämplig fritidsaktivitet i förhållande till deras sociala 

integration i det nya samhället. Enligt Stenling (2015) beror denna trend förmodligen på 

den eventuella obalansen mellan klubbarnas traditionella organisationsidentitet och 

deltagares olika kulturell bakgrund, vilket kan lägga hinder i vägen för den sociala 

integrationsprocessen. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning   

Tidigare forskning bekräftar att breddidrott i olika former är ett populärt ämne i Sverige 

och det finns över tre miljoner människor som berörs av fenomenet. Detta ger en ny 

belysning åt frågan om förhållandet mellan idrott och social integration hos individer med 

olika kulturell bakgrund. Detta visas av Ekholm (2016) som säger att idrott har en 

privilegierad status i det svenska samhället och den kan användas som ett enkelt medel 

för social integration. Skille (2011) betonar också att breddidrott i olika former är den 

mest populära idrott och den utförs regelbunden i många skandinaviska länder, något som 

ligger i samma linje med Ekholm & Holmlid (2018). Detta kan dock ifrågasättas om man 

tar hänsyn till Stenling (2015) vars studie understryker hur viktigt det är med behovet av 

förändringsprocesser i organiseringen av svensk föreningsidrott som bör anpassa sig till 

nya förutsättningar i förhållande till social integration.  

 

Eftersom breddidrotten har blivit ett nationellt fenomen har det lett till ett ökat social 

inflytande på svenska samhällsutvecklingen. Därför försöker svensk idrottsrörelsen rikta 

uppmärksamheten främst mot breddidrott än på tävlings- och resultatinriktad idrott. 

Dessutom bör breddfotbollen, och i det här fallet nattfotbollen, försöka anpassa sig bättre 

till olika specifika förutsättningarna för den regionen i vilken nattfotbollen utförs, samt 

till flera kulturella sammanhang. Detta betonas också av Ekholm (2016), Ekholm & 

Dahlstedt (2017) och Ekholm & Holmlid (2018), något som kan skapa behovet av 

ytterligare forskning om nattfotbollen i relation till social integration. Sådana 

undersökningar kan bidra till att man hittar nya praktiska lösningar för utveckling av 

denna typ av idrottsaktiviteter med fokus på ett mer varierat och kanske mer konstant 

deltagande för så många individer som möjligt så länge som möjligt. 
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3.  Problemformulering 

I dagens svenska samhälle finns det många ungdomar som står utanför ursprungslandets 

sociala sammanhang. Dessa ungdomar behöver en ny och vänlig social miljö som är 

villig att absorbera dem. Ett socialt utanförskap hos ungdomar med olika kulturell 

bakgrund i Sverige kan leda till negativa konsekvenser för såväl den enskilde som för 

svenska samhället i stort. Därför uppstår behovet av att undersöka exempel på olika 

sociala interventioner inriktade på ungdomar och eventuellt deras närstående, åtgärder 

som genom olika idrottsaktiviteter kan underlätta integrationsprocessen hos en större 

grupp av individer med olika kulturell bakgrund. 

 

Nattfotbollen kan vara en aktivitet som lockar unga människor till en fysisk aktivitet som 

sker i en positiv och trygg idrottsmiljö. Därtill jobbar nattfotbollen aktivt för att skapa 

möten utanför hemmiljö mellan ungdomar med olika bakgrund vad gäller kultur och 

socioekonomiska förutsättningar.    

 

Genom att få bättre kunskap om nattfotbollsdeltagares upplevelser kan 

nattfotbollsprocessen förbättras och bli mer attraktiv för en större grupp av individer över 

en längre tid. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nattfotbollens betydelse för ungdomar inom svenska 

samhället.   

 

3.2 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna för studien är: 

 

1. Vilken syn på integration och gemenskap har deltagarna på nattfotbollen? 

2. Vilka möjligheter finns för ungdomar till att aktivt kunna delta i nattfotboll?  

3. Vilken betydelse har nattfotbollen för integration och gemenskap?  
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4.  Teoretiskt ramverk 

I den här uppsatsen används Antonovskys teori om hälsa och känsla av sammanhang-

KASAM som ett teoretiskt ramverk. Som ett ytterligare teoretiskt stöd används 

begreppen empowerment och gruppdynamik (Antonovsky, 1991; Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005; Rappaport, 1981). 

 

4.1 KASAM 

Aaron Antonovsky utvecklade en teori och ett forskningsperspektiv som han kallade för 

salutogenes (Antonovsky, 1991). Den salutogena modellen bygger på förutsättningen att 

stress och svårigheter är integrerade delar av den mänskliga existensen. 

 

Begreppet KASAM, som står för ”Känsla Av SamManhang”, myntades och utvecklades 

av Aron Antonovsky mellan 1979 och 1987 (Olsson, Hansson, Lundblad & Cederblad, 

2006). Enligt KASAM är människor varken friska eller sjuka, utan rör sig ständigt 

någonstans mellan de två hälsotillstånden. Antonovsky (1991) fokuserade i sin forskning 

på salutogena faktorer som kunde säkerställa upprätthållandet av hälsa, trots stress och 

eventuella sjukdomsframkallande faktorer som troligen förekommer i en individs liv.  

 

Som ett resultat av Antonovskys forskningar framkom begreppen KASAM och GMR-

Generella Motstånd Resurser. Enligt KASAM-teorin (Antonovsky, 1991) är det 

gynnsamt för en individ att förstå sitt eget liv så bra som möjligt och också bli förstådd av 

andra. Därigenom kommer individen att ha bättre förutsättningar för att kunna hantera 

flera komplicerade och komplexa situationer som kan uppstå under livscykel. Detta kan i 

sin tur leda till högre inre motivation hos respektive individ för att fortsätta sin resa, trots 

de utmaningar som kan uppstå i en persons liv under olika omständigheter.  

 

Det som kan bidra till att en individ befinner sig närmare den friska hälsopolen är att hen 

upplever en hög KASAM. KASAM innefattar tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En hög känsla av begriplighet avser inre och yttre 

stimuli hos en individ när det gäller att den ska förstå kontexten och ha förmåga att 

bedöma samt förklara de händelser som sker. Hanterbarhetsbegreppet handlar om i vilken 
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utsträckning resurser står till individens förfogande, för att tillgodose de krav som 

individen utsätts för. En hög känsla av meningsfullhet handlar om individens förmåga att 

uppfatta livets svårigheter som positiva utmaningar. Investering av energi och 

engagemang samt en känsla hos individen av att kunna påverka situationer, snarare än att 

undvika dessa, upplevs som något nyttigt och nödvändigt. Meningsfullhet är 

motivationskomponenten i konceptet. Alla komponenter är viktiga, de kompletterar 

varandra och kan tillsammans ge en stark motståndskraft mot stress hos individen 

(Antonovsky, 1991; Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

En stark känsla av sammanhang betraktas som att individen kontinuerligt kan ägna sig åt 

olika aktiviteter, samt ha en bra kontroll på att saker och ting hålls i ordning genom intern 

och extern granskning. Enligt KASAM-teorin bör individen uppleva olika händelser som 

inte är livsfarliga som möjligheter och positiva livserfarenheter. Antonovsky (1991) 

menar att det som gör skillnaden under individens livscykel och kan vara starkt relaterad 

till känsla av sammanhang är de val som man gör, det vill säga hur man väljer att 

prioritera en viss handling i förhållande till dess betydelse vid den tidpunkten 

(Antonovsky, 1991; Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

Studien ska försöka koppla KASAM-teorin till anpassningsförmåga hos individen till en 

ny miljö. Externa samt interna stressfaktorer hos studiedeltagare, som till exempel brist 

på ekonomisk stabilitet i Sverige och en viss osäkerhet på grund av kulturell-och 

språkbarriär hos en möjligen utsatt studiemålgrupp, kan i det här sammanhanget betraktas 

som potentiella GMR. 

 

4.2 Empowerment 

Begreppet empowerment motsvarar det svenska ordet egenmakt och avser åtgärder som 

syftar till att öka graden av självbestämmande hos individer för att de ska kunna framföra 

sin vilja på ett ansvarsfullt och medvetet sätt. Uttrycket empowerment härstammar från 

amerikansk socialpsykologi och förknippas oftast med samhällsvetaren Julian Rappaport 

(1981). Ur ett folkhälsoperspektiv handlar empowerment bland annat om nya 
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integrationsstrategier som ska vara anpassade för dagens arbetsmarknad och olika 

utbildningsmiljöer. I detta sammanhang blir svenska samhällets aktiva roll avgörande för 

hälsofrämjande arbete, vilket bör ha fokus på individen. Detta ska också inrikta sig på att 

förbättra en livskvalitet hos hela den eventuellt utsatta gruppen. Dessutom bör ett 

hälsofrämjande arbete genomföras i förhållande till olika identiteter och kulturer hos 

respektive individer Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014). 

Individuell empowerment är en process av personlig utveckling i ett socialt sammanhang. 

Det är individens övergång från en känsla av maktlöshet och från ett liv i skuggan till ett 

aktivt liv med handlingsförmåga att ta initiativ i förhållande till miljön och framtiden. 

Detta ska leda till att individen ska känna att hen har makt och kontroll över sin egen 

situation när det gäller personliga, socioekonomiska samt miljörelaterade faktorer som 

kan påverka individens hälsa (Laverack, 2004; Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014). 

Rappaport (1981) utvecklade empowerment-konceptet och presenterade det i ett större 

perspektiv som innefattar socialpolitik och ett sätt att lösa eventuella sociala problem som 

kan uppstå på grund av en känsla av maktlöshet hos individer. Behovet av en närmare 

relation mellan individer och samhälle betonades också, och en kontextuellt ekologisk 

inställning till behandlingen av sociala situationer uppmuntrades (Rappaport, 1981; 

Sadan, 2004). 

Empowerment- begreppet används oftast för att beskriva de olika förfaranden som krävs 

för att förbättra individens hälsotillstånd, som till exempel motiverande och/eller 

hälsocoachande samtal. Empowerment som åtgärd avser både självförmågan hos 

respektive individ, och det externa professionella stödet för denne. Detta kan göra det 

möjligt för individen att övervinna sin känsla av maktlöshet, samt känna igen och 

använda sina tillgängliga resurser. 

 

4.3 Gruppdynamik 

Gruppdynamik eller grupprocesser hänvisar till beteende och utmaningar mellan 

respektive gruppmedlemmar (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). En grupp kan bestå 
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av två eller flera medlemmar och varje individ har sin betydelse i gruppens dynamik. 

Gruppdynamik påverkas av flera faktorer och är bland annat starkt beroende av 

gruppmedlemmars sociala kompetenser, såsom multikulturell förståelsenivå eller vissa 

kommunikationsförmågor. Det handlar om olika känslor, blandade reaktioner och/eller 

personliga uppfattningar som ofta kan skilja sig mellan medlemmar av samma grupp.  

 

Gruppmedlemmar har också olika biologiska tillstånd, som till exempel kön, förmågor, 

utveckling eller ålder, samt olika normer och annorlunda etiskt handlingsmönster.   

Dessutom kan individer ha olika motivationer och perspektiv beträffande gruppens krav 

och målsättning. Dessa gör gruppdynamik till en ännu mer komplex process som sker 

under en viss tidsperiod och inom vilken flera faktorer samverkar samtidigt under flera 

faser (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).   

 

Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) finns fem specifika faser för gruppdynamik: 

1. Initialsfas (individerna har obestämda roller och stämningen i gruppen kännetecknas av 

osäkerhet); 2. Smekmånadsfas (mycket kommunikation och brist på konflikter mellan 

gruppmedlemmar); 3. Konfliktfas (blandade känslor och åsikter, kamp och allianser i 

undergrupper); 4. Samarbetsfas (gruppmedlemmar fokuserar mot ett gemensamt mål) och 

5. Separationsfas (någon lämnar gruppen eller gruppen upplöses).  

 

Det visar sig att gruppdynamiken är mer komplex och den kommer att utsättas för flera 

utmaningar ju större olikheterna är i respektive grupp.  Den gruppdynamik som uppstår 

vid stora olikheter möjliggör interaktionen mellan olika människor, något som gör att 

respektive individer ska fungera tillsammans. Genom att utföra olika gemensamma 

aktiviteter inom en grupp, kan man lyckas klarlägga dynamiken och göra denna förståelig 

för gruppmedlemmarna, något som kan skapa en grund för gruppens samarbete (Lennéer-

Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm
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5.  Metod 

5.1 Bakgrund om nattfotboll 

I det här fallet undersöktes hur olika fotbollsintresserade individer med både svensk- och 

utländsk bakgrund upplevde nattfotbollen i förhållande till integration och gemenskap i 

Sverige. Nattfotbollen ägde rum i en mellanstor stad och den organiserades av en 

idrottsförening i samarbete med respektive kommun samt andra privata aktörer. 

Deltagarna i nattfotbollen informerades om aktiviteten genom olika sociala nätverk, samt 

via respektive idrottsorganisatörs webbsida. 

 

Nattfotbollen genomfördes vanligtvis på fredagar och ett nattpass bestod i genomsnitt av 

tre timmars fotbollsrelaterade uppgifter. Eftersom hela projektet skulle pågå under 2018 

och 2019 begränsades den här studien till några fotbollskvällar som ägde rum under 

januari och april 2019. Nattfotbollen startade under november 2018 med ca 60 deltagare 

och 6 instruktörer/ ledare. 

 

5.2 Design 

Den här studien är en kvalitativ intervjustudie, vilket har visat sig lämplig när individers 

uppfattning om världen ska undersökas (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

5.3 Urval 

Urval skedde genom direktkontakt med nattfotbollens deltagare. I samband med 

datainsamlingen på fältet deltog bara män i nattfotbollen, vilket på något sätt begränsade 

urvalet av studiedeltagare. Urvalskriterierna för intervjun var följande: personer över 17 

år som kunde uttrycka sig bra på antingen engelska, rumänska eller svenska. Förfrågande 

om eventuellt medverkande i studien gavs cirka två veckor innan själva intervjuerna. 

Informationsbrev delades ut till studiedeltagarna en vecka innan (Bilaga 3). Samtycke av 

intervjupersonen inhämtades cirka 30 minuter innan varje intervju påbörjades (Bilaga 4).  
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Sex olika personer som var både utövare och/ eller instruktörer under nattfotbollen 

intervjuades. Detta val gjordes för att försöka öka variationen i svaren genom att intervjua 

personer med olika bakgrund i olika åldrar, liksom unga och vuxna. De valda 

intervjupersonerna upplevde troligen nattfotbollen utifrån olika roller, något som 

förhoppningsvis möjliggjorde att de kunde se fenomenet i ett större perspektiv (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012; Kvale, 1996).  

 

5.4 Genomförande 

Det blev totalt fem intervjuer med sex olika studiedeltagare. Fyra var enskilda intervjuer 

och en intervju utfördes med två respondenter som var och en fick rätt till individuella 

svar. Intervjuerna genomfördes på olika platser som valdes genom ömsesidig 

överenskommelse mellan intervjuaren och respektive respondenter. För att kunna leda 

intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1, intervjuguiden).  

Datainsamlingen skedde under februari-april 2019 och samtliga intervjuer spelades in på 

mobil. Tidsspannet för intervjuer låg mellan 25 och 45 minuter och det skildes sig 

beroende på komplexiteten hos respondenternas svar samt på dynamiken i dialogen 

mellan diskussionspartnerna.   

 

5.5 Databearbetning och analys 

De sammanlagda transkriberade intervjuerna bestod av 48 A4 sidor. För att bearbeta 

källmaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys med fokus på tolkning av texten 

som skapades utifrån transkriberingen av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Den metodologiska ansatsen för arbetets analys var induktiv som enligt Granskär & 

Höglund-Nielsen (2012) betraktas som “en förutsättningslös analys av texter som kan 

vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser, till exempel om hur det är 

att leva med en kronisk sjukdom” (s. 188).   
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I det här fallet utfördes efter noggrann genomläsning av samtliga intervjuer en 

analysprocess i flera steg, enligt Kvale & Brinkman (2014). Steg 1: utifrån studiens syfte 

och frågeställningar markerades flera meningsbärande enheter. Steg 2: sedan 

kondenserades respektive meningsbärande enheter i mindre meningar. Steg 3: därefter 

skapades olika koder. Steg 4: dess likheter samt skillnader ledde därpå till subkategorier 

och kategorier (Bilaga 2; Tabell 3: Analystabellen). 

 

5.6 Analystabellen 

Tabell 1: Tabellen visar exempel på analysprocessens steg: meningsenheter, 

kondensering, kodning, subkategorisering och kategorisering. 

Meningsbärande enhet 
 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Tanken från början är just att 

nattfotbollen används som ett bra 
verktyg… en resurs som öppnar dörrar 

för att folk kan umgås på något vist… 

för att man har något gemensamt… man 
samlas runt från nästan alla länder… (se 

fråga 4, bilaga 1. Respondent 1). 

Individer från nästan 

alla länder får möjlighet 
och plats till samling. 

Möte i 

gemensamt 

intresse 

Gemenskap Nattfotbollens 

betydelse 

Vi är glada när vi träffas på nattfotbollen 
och kan prata med varandra, spela fotboll 

tillsammans… man ser direkt att de är 

glada människor… de och jag blir så 
lyckliga för att vi träffas här på 

nattfotbollen igen och om igen… (se 

fråga 3, bilaga 1, R2). 

Glädjen att träffa andra 
människor och ha kul 

tillsammans. 

  Glädje  En glädjefylld 

plats 
Nattfotbollens 

betydelse 

Ja, för alla. Vi är öppna för alla oavsett 
hur duktig på fotbollen man är eller 

inte… det vet jag… mellan 13 år gamla 

och uppåt. Tjejer och killar… de är alla 
välkomna… oavsett landet varifrån man 

kommer… det spelar ingen roll! (se 

fråga 8, R3). 

Vi är öppna för alla 
mellan 13 år och uppåt, 

både tjejer och killar. 

Öppna för alla 
oavsett kulturell 

bakgrund eller 

fotbollserfarenhet 

Välkomnande 

och tolerant miljö 
Nattfotbollen 

som arena 

Jag… med utländsk bakgrund har fått 

chansen att spela med svenska killar och 

sedan lärt mig mycket om svensk kultur 
samt språk… nästan alla i nattfotboll kan 

prata svenska och det gör att man lätt 

kan lära sig saker… (se fråga 4, R4). 

Ungdomar med olika 

kulturell bakgrund får 

lära sig svenska och 
andra saker genom att 

spela fotboll 

tillsammans. 

Mötesplats för 

inlärning 
Informellt lärande 

miljö 
Nattfotbollen 

som arena 

Jag har varit där några gånger och aldrig 

hört någon som har pressat eller stressat 

en annan eller andra för att prestera 
bättre… jag tror inte att det finns någon 

som spelar för att vinna med varje pris… 

alla spelar för att ha kul… för att det är 
roligt… tror jag… det är typ som en 

vanlig fritidsaktivitet… det handlar om 

frivilligt spel. Det finns några som 
kommer dit och har aldrig spelat 

fotboll… så ingen kan pressa de för att 

prestera… nej nej ingen stress… man får 
spela som man vill… som man kan… (se 

fråga 7, R. 2). 

Ungdomar spelar fotboll 

opressade samt 

ostressade, och det gör 
de för att det är kul och 

roligt.  

Nattfotboll för 

nöjes skull 
Nöjsam miljö Nattfotbollen 

som arena 
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5.7 Kvalitetsaspekter 

Det finns flera validitets-och reliabilitetsbegrepp som används för bedömning av 

kvaliteten inom kvalitativ forskning. Däremot diskuterar de flesta forskare mer om 

studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa kan bedömas utifrån 

följande faktorer och vars ram den här studien försökte hålla sig till: hur trovärdiga data 

samt tolkningen är, hur stabiliteten av data lever över tid i relation till en viss situation, 

hur forskaren kan hantera flera datakällor, och om slutsatserna i studien går att överföras 

samt hur överförbarheten hos data utsätts för behandling till andra grupper och situationer 

(Graneheim & Lundman, 2003; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Användning av begrepp och litteratur samt teorier som tydligt har kunnat förknippas till 

respondenternas svar kan relateras till studiens tillförlighet. I samma syfte har 

undersökningen ökat variation i svaren genom att intervjua personer med olika bakgrund 

och roller, i olika åldrar, vilket bland annat rekommenderas av Granskär & Höglund-

Nielsen (2012) samt Kvale & Brinkmann (2014). Intervjuerna har i allmänhet följt en 

liknande ram och samtliga studiedeltagare intervjuats om samma ämnesområde. Detta 

och ett rimligt urval av datamaterial/analysenheter kan också bidra till studiens 

tillförlighet. Arbetet har dessutom försökt visa undersökningens fördelar och nackdelar, 

samt studiens resultat överensstämmer i princip med tidigare forskning (Graneheim & 

Lundman, 2003). 

 

Studiens trovärdighet kan också bedömas utifrån forskarens erfarenhet att jobba med 

mångkulturella grupper i olika sammanhang, vilket är fallet i denna studie. Dessutom har 

teoritriangulering och undersökningsprocessens medbedömning av kunniga personer med 

stor erfarenhet av kvalitativ analysarbete ökat studiens trovärdighet. Genom att visa 

representativa citat från den transkriberade texten, har studien behandlat också dess 

trovärdighet. Överenskommelse mellan forskare och dess handledare samt examinator 

angående undersökningsprocessen har varit ett annat sätt att söka arbetets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2003). 

 



 22 

Studiens grad av överförbarhet till andra grupper och situationer kan bedömas utifrån 

urval och design i undersökningen, men också utifrån dess jämförelse med tidigare 

studier. För att underlätta överförbarheten har hela forskningsprocessen för denna studie 

tydligt beskrivits. En rik presentation av resultat samt lämpliga citat är också ett bra 

exempel på en genomskinlig analysprocess i studien. Detta i kombination med en 

sakförklaring av kulturella sammanhang och nattfotbollens omständigheter, något som 

denna undersökning har förhoppningsvis uppnått, kan enligt Graneheim & Lundman 

(2003) också öka studiens överförbarheten. 

 

5.8 Etiskt förhållningssätt 

Studien försökte följa Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer om forskningsetiska 

grundprinciper som avser humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

Samtliga studiedeltagare informerades om projektets syfte samt vilka villkor som gäller 

för deltagande. I samband med dessa meddelades studiedeltagares rättigheter enligt 

personuppgiftslagen (Regeringskansliet, 2018). Deltagarna fick dessa informationer via 

skriftliga informationsbrev och samtyckesformulär (Bilaga 3 och 4), som skickades per e-

post ca en vecka innan intervjuer. Cirka 30 minuter innan respektive intervju inhämtades 

samtycke av intervjupersonen. I början av varje intervju var respektive respondent 

dessutom muntligt informerad om studieförhållandena.   

Principen om informerat samtycke uppfylldes genom att respondenters deltagande i 

forskningsprojektet var frivilligt. Dessutom tillämpades rätten att personen i fråga, utan 

särskild förklaring, avbryta eller till och med avsluta sitt deltagande i studie när som 

helst. Uppgifter samt informationer om och från studiedeltagarna handskades med på ett 

sätt att obehöriga ej kan nå dem. Därutöver informerades intervjudeltagarna att den data 

som samlades in inte användes till något annat än i forskningssyfte för denna studie 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale, 1996; Vetenskapsrådet, 2017). 

I linje med forskningsetiska grundprinciper, lades särskild tonvikt på att avidentifiera 

studiedeltagarna så att dess integritet skyddas. Studiedeltagarna informerades också om 
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att de som vill ta del av forskningsprojekts resultat, ska få en kopia när magisteruppsatsen 

är klar (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017; Yin, 2013). 
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6.  Resultat  

6.1 Sammanställning av resultat  

Tabell 2:  visar kategorier och subkategorier som, genom nattfotbollen som en attraktiv 

samt bekväm miljö uppskattas att ha avgörande inflytande på integration och gemenskap 

hos ungdomar i Sverige. 

Kategori Nattfotbollens 

betydelse 

Nattfotbollen som arena Syn på integration 

Subkategori Gemenskap Välkomnande och tolerant 

miljö 

Interaktion mellan olika 

kulturer 

 En glädjefylld plats Nöjsam miljö  Inlärning och ackulturation 

   Aktivt deltagande   Socialt sammanhang 

  Bekväm och trygg miljö  Informellt lärande miljö 

     

 

 

Resultaten för den här studien kommer att skrivas i tre huvuddelar som ska presenteras 

separat under respektive rubrik. Rubrikerna belyser de tre kategorierna med respektive 

subkategorier som underrubriker, och alla dessa kommer att avslöja vad som 

huvudsakligen framkom under materialanalysen. Forskningsresultaten kommer att 

åtföljas av några citat från olika studiedeltagare. Citaten används som en bekräftelse av 

den sammantagna analysen av resultatet och eventuellt några förklaringar till 

resultatkälla.   

 

6.2 Nattfotbollens betydelse  

Kategorin nattfotbollens betydelse består av subkategorierna gemenskap, och en 

glädjefylld plats. Dessa beskrivs som avgörande faktorer för inkludering i förhållande till 

deltagares samspel och skapande av nya relationer mellan individer med olika kulturell 

bakgrund. 
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6.2.1 Gemenskap 

Subkategorin gemenskap beskriver nattfotbollen som en möjlig idrottsarena, där individer 

från olika kulturer lättare kan få kontakt med varandra genom det gemensamma 

fotbollsintresset. Nattfotbollen uppskattas som en mötesplats där det sociala samspelet 

mellan individer underlättas av det faktum att fotbollen i sig är en lagidrott vars 

medlemmar samarbetar.  

 

De flesta av respondenterna har en utländsk bakgrund, och de visar ett ganska stort 

intresse för nattfotboll. Studiedeltagare som jobbar som fotbollsledare har också blivit 

lockade till nattfotbollen tack vare sitt fotbollsintresse och möjligheten till gemenskap.   

 

Det framkom att respondenterna beskriver nattfotbollen som avgörande för deras 

inkludering i det nya samhället. Respondenterna har tänkt sig att det kommer bli ganska 

naturligt att fortsätta som nattfotbollsdeltagare i framtiden. Resultatet visar att detta ska 

öka deras möjligheter att lättare komma i kontakt med andra individer med olika kulturell 

bakgrund, inklusive svenskar.  

 

”Tanken från början är just att nattfotbollen används som ett bra verktyg… en resurs som 

öppnar dörrar för att folk kan umgås på något vist… för att man har något gemensamt… 

man samlas runt från nästan alla länder…” (R. 1). 

 

6.2.2 En glädjefylld plats 

Subkategorin en glädjefylld plats visar entusiasmen hos studiedeltagare att träffa andra 

människor vid nattfotbollen. Nattfotbollen uppfattas som en lättillgänglig plats för 

kommunikation, motion och rekreation bland ungdomar med olika kulturell bakgrund. 

Studierespondenterna upplever glädje tack vare nattfotbollen.  Dessutom tillhör samtliga 

respondenter en entusiastisk grupp vars medlemmar har goda möjligheter till 

kommunikation med varandra. Resultatet visar att nattfotbollen är en ganska populär 

miljö bland ungdomar med olika kulturell bakgrund, och denna positiva stämning uppstår 

bland annat tack vare deltagarnas gemensamma fotbollsintresse. 
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“Vi är glada när vi träffas på nattfotbollen och kan prata med varandra, spela 

fotboll tillsammans… man ser direkt att de är glada människor… de och jag blir 

så lyckliga för att vi träffas här på nattfotbollen igen och om igen...” (R. 2). 

 

6.3 Nattfotbollen som arena 

Kategorin nattfotbollen som arena bildades utifrån fem subkategorierna välkomnande och 

tolerant miljö, nöjsam miljö, aktivt deltagande, och socialt sammanhang. Dessa faktorer 

anses vara positiva och lämpliga åtgärder i samband med utvecklingen av sociala 

integrationsprocessen genom idrott. 

 

6.3.1 Välkomnande och tolerant miljö 

Nattfotbollen sker mellan olika individer i olika åldrar oavsett deras kulturella bakgrund 

eller fotbollserfarenhet. Enligt respondenterna är nattfotbollen öppen för både tjejer och 

killar som är 13 år gamla och uppåt. Dessutom uppfattas nattfotbollen som en möjlig 

utgångspunkt för integrationsprocessen hos ungdomar med utländsk bakgrund. Resultatet 

tyder på att denna process verkligen måste inkludera personer med svensk bakgrund 

också.   

Nattfotbollen betraktas som en öppen och tolerant miljö för individer med olika kulturell 

bakgrund. Alla individer som vill delta i nattfotboll är välkomna, och detta sker 

oberoende av de sannolika kulturella och socioekonomiska skillnaderna mellan 

respektive deltagare. Resultatet visar att de goda och toleranta förutsättningarna i 

nattfotbollen vidgar tillgången till en större grupp deltagare.    

“Ja, för alla. Vi är öppna för alla oavsett hur duktig på fotbollen man är eller 

inte… det vet jag… mellan 13 år gamla och uppåt. Tjejer och killar… de är alla 

välkomna… oavsett landet varifrån man kommer… det spelar ingen roll!” (R. 3). 
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6.3.2 Nöjsam miljö 

Resultat i subkategori nöjsam miljö visar att nattfotbollen spelas av de flesta deltagare 

med en öppen och prestigelös inställning till den. Åsikterna från respondenter tyder på att 

de deltar i nattfotbollen eftersom det är kul och roligt. Samtliga respondenter upplever 

nattfotbollen som en arena där fotboll spelas utan stress och påtryckningar. 

Studiedeltagarna deltar i nattfotbollen helt frivilligt och de spelar fotboll utan ambition att 

nå ett specifikt mål. Nattfotbollen upplevs som en vanlig fritidsaktivitet och fotbollen 

spelas även av oerfarna fotbollsindivider som inte tvingas till en viss idrottsprestation. 

 ”Det ska absolut inte vara prestationsinriktad på ett visst sätt, sedan är det 

självklart att det kan man göra som man vill som deltagare. Det är ingen som står 

där och bedömer egentligen hur duktig man är på att spela fotboll.  Men... det är 

liksom jätteviktigt för mig som ledare att folk inte ska tro att de ska behöva 

prestera någonting där... absolut inte alls, nej nej!” (R. 1). 

  

6.3.3 Aktivt deltagande 

Nattfotbollen beskrivs som en lämplig plats där man kan vara fysiskt aktiv.  Resultat 

visar att på nattfotbollen är flera fotbollsplaner tillgängliga och samtliga deltagare kan 

vara fysiskt aktiva samtidigt. Dessutom utförs nattfotbollen inomhus, vilket skapar bättre 

förutsättningar för ett gott deltagande och aktivt engagemang oavsett väderlek. 

Studierespondenterna visar att nattfotbollens lättillgängliga planer ger reella möjligheter 

till aktivt engagemang hos deltagarna. Eftersom nattfotbollen är oberoende av väderleken 

kan den utföras konstant. Ungdomar som tycker om fotboll och vill röra på sig får vara 

med utan prestationskrav. 

”Vi har två fotbollshallar, så det blir enkelt för alla som kommer att få plats och 

vara aktiva under nattfotbollen… Vi spelar också på hälften av fotbollsplaner, på 

mindre planer för att man ska kunna få flera bollkontakter, flera 

fotbollsaktioner… man vill hela tiden komma i kontakt med bollen, skapa 
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målchanser och göra mål. Det vill båda lag… så det blir mer positivt ansträngande 

och spektakulär för de flesta med fotbollen på mindre plan” (R. 1). 

  

6.3.4 Bekväm och trygg miljö 

I subkategorin bekväm och trygg miljö uppfattas nattfotbollen som en trygg miljö där 

studiedeltagarna och närstående kan känna sig bekväma. Resultatet visar att 

nattfotbollens ledare tar ansvar för deltagarnas säkerhet samtidigt som de hjälper till med 

olika organisatoriska frågor. Dessutom övervakar och säkerställer respektive ledare 

aktiviteten så att den genomförs på ett så tryggt sätt som möjligt. Resultatet belyser att 

under nattfotbollen kan ungdomarna spela fotboll i en lugn och säker miljö, och det gör 

de tillsammans med såväl sina gamla som nya vänner.  

Resultatet visar också att man aldrig har upplevt något verbalt och/eller fysiskt bråk eller 

någon form av andra konflikter på nattfotbollen. Studiedeltagarna menar att detta beror 

på att nattfotbollens ledare är omtyckta av deltagarna och att de känner att de kan lita på 

ledarna. Respektive ledare i nattfotbollen är ganska aktiv, vill hjälpa till om det behövs 

och försöker ha en viss kontroll över olika situationer. 

”Nattfotbollen blir någon särskild trygg institution som folk känner till och som… 

man vågar ungefär släppa iväg sina barn till… nu vänder vi oss inte bara till barn 

men… Det är vårat ansvar att försätta på det sättet och visa att det är en trygg bara 

plats… det är väl liksom långsiktigt arbete faktiskt för att bygga upp ett 

förtroende… men man får låta komma det med tiden också” (R. 1). 

 

6.4 Syn på integration 

Kategorin syn på integrations utgår från subkategorier interaktion mellan olika kulturer 

inlärning och ackulturation, socialt sammanhang, samt informellt lärande miljö. Resultat 

hänvisar till att integration upplevs som en medveten interaktion mellan individer med 
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olika kulturell bakgrund, men med samma intresse för integration och gemenskap samt 

kunskap.   

 

6.4.1 Interaktion mellan olika kulturer 

Subkategorin interaktion mellan olika kulturer beskriver en spontan interaktion mellan 

olika individer. Nattfotbollen betraktas som en bekväm och lämplig plats för 

kommunikation, där ungdomar från olika kulturer samlas. Under nattfotbollen kan 

studiedeltagarna ganska lätt komma i kontakt med varandra, även om denna interaktion 

ofta möter vissa språkbarriärer. Studiedeltagarna uppfattar också fotboll som ett globalt 

fenomen med nästan samma regler som går över eventuella språkskillnader och de 

geografiska gränserna för de länder som respektive deltagare kommer ifrån.   

 

Resultatet visar nattfotbollsdeltagarnas goda möjligheter för interaktion med individer 

från olika länder. På nattfotbollen är ungdomarna bland annat ganska intresserade av 

andra kulturer och de vill utforska nya vägar för samspel med andra människor. 

Dessutom vill deltagarna i nattfotbollen träffa flera individer med olika bakgrund och 

interagera med, vilket kan öka kunskapsbank hos respektive deltagare. 

 

”Det handlar inte bara om spel utan att träffa nya människor och ha kul med de… 

känna lite andra människor från andra kulturer, prata med de och få veta hur till 

exempel funkar i Syrien… jag vet inte men är intresserad av att veta mer om 

det… kanske” (R. 3).    

 

6.4.2 Inlärning och ackulturation 

Subkategorin inlärning och ackulturation visar att på nattfotbollen får man goda 

möjligheter till interaktion med andra individer. Ungdomar kan prata med många 

individer i olika åldrar från olika länder. Dessutom får ungdomar som är nykomlingar i 

Sverige också möjlighet att förbättra sin svenska, samt komma närmare det svenska 

samhället. Resultat tyder på att genom att dela med sig till varandra blir det enklare för 
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ungdomar att tillgodose sig nya kunskaper, både när det gäller svensk kultur eller språk 

och social integration.   

Resultatet visar att det svenska språket är den viktigaste kommunikationskanal mellan 

nattfotbollens deltagare. Individer med olika kulturell bakgrund kan på det sättet utveckla 

sitt svenska samtidigt som de kan lättare förstå andra människor och göra sig förstådda. 

Detta underlättar bindningen av möjliga vänskaper mellan ungdomar från olika kulturer. 

Studiedeltagarna knyter an integrationsprocessen på något sätt till nattfotbollen och de 

påpekar att individer med olika bakgrund lär sig av varandra, samt det gör de på ett 

positivt och konstruktivt sätt. Resultatet visar också att deltagarna i nattfotbollen 

uppfattar svenska språket som ett användbart och nödvändigt verktyg för att man ska 

kunna integreras i svenska samhället. 

 

”På nattfotbollen blir man tvungen att prata på svenska eftersom de andra kanske 

inte förstår mitt modersmål... eller jag kan inte deras heller... så vi är tvungna att 

prata med varandra på svenska. På det sättet kan vi vara goda vänner till någon 

som annars inte kunnat komma i kontakt med. Det blir lättare för andra också att 

prata med oss...” (R. 5). 

 

6.4.3 Socialt sammanhang 

Subkategorin socialt sammanhang hänvisar till kommunikation och samarbete i 

integrations syfte hos individer med olika kulturell bakgrund. Resultatet visar att 

människor från olika kulturer börjar kommunicera och samarbeta genom att spela fotboll 

tillsammans. Detta genomförs i en social miljö som delvis skapades för att underlätta 

interaktion. Nattfotbollen uppfattas också som hjälpmedel mot utanförskap hos nyanlända 

individer i Sverige. Kulturblandningen som sker på nattfotbollen och vilken ska 

nödvändigtvis innehålla den svenska kulturen betraktas som något positivt och främjande 

för integrationsprocessen. 

Studierespondenterna uppfattar nattfotbollen som en social miljö där individer med olika 

bakgrund får även träffa svenska ungdomar och prata med dem. På nattfotbollen kan man 
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få en snabb och rimlig ordförklaring på svenska. Dessutom upplevs nattfotbollen som en 

kreativ och tolerant miljö där vissa gester och kroppsspråk, eller olämpliga uttryck, kan 

förklaras på grund av kulturell skillnad. Resultatet visar att nattfotbollen hjälper utländska 

födda ungdomar med svenska språket, vilket underlättar deltagares direktkontakt och lätt 

kommunikation med mycket folk.  

”Det kommer människor i olika åldrar från olika länder utanför Sverige. Men 

några som kommer ditt är svenskar också! Och… sedan… vi spelar fotboll 

tillsammans och blir bara så att man börjar prata med varandra. Det handlar inte 

bara om fotboll. Den aktiviteten som är där… man genomför den för att de som 

går ditt ska kunna träffa andra människor, kommunicera med varandra… se hur 

fungerar att jobba tillsammans” (R. 5). 

 

6.4.4 En miljö för informellt lärande 

Nattfotbollen uppfattas som också en mötesplats för informellt lärande. Där får individer 

med utländsk bakgrund bland annat lättare utveckla sina kunskaper om svensk kultur 

samt språk. Förutom det kan man få användbara tips och till och med lära sig nya saker 

också, och detta tack vare fotboll samt multikulturell interaktion. Resultatet visar 

dessutom att de kulturella och åldersskillnaderna mellan nattfotbollensdeltagarna 

betraktas som positiva. De möjliga utvecklingsnivåerna mellan olika individer uppskattas 

också som ett hjälpmedel och inte som ett hot mot personlig utveckling av respektive 

berörda individerna. 

”Jag… med utländsk bakgrund har fått chansen att spela med svenska killar och sedan 

lärt mig mycket om svensk kultur samt språk… nästan alla i nattfotboll kan prata svenska 

och det gör att man lätt kan lära sig saker…” (R. 4). 

”I nattfotbollen kommer människor som har olika utvecklingsnivåer som kan ge flera råd 

till andra... man kan fråga de olika saker och få bra respons... nattfotbollen påverkar oss 

alla på ett positivt sätt faktiskt” (R. 2). 
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7.  Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med kvalitativa intervjuerna har varit att undersöka deltagares erfarenheter och 

upplevelser av nattfotbollen i en mellanstor stad i Sverige. Resultatdiskussionen kommer 

att delas in i tre delar. Under respektive tre underrubriker diskuteras varje resultat-

kategori separat.   

 

7.1.1 Nattfotbollens betydelse 

Samtliga respondenter visar stor entusiasm inför att träffa nya individer vid nattfotbollen. 

Detta kan dock tolkas som att deltagarna har ett vardagligt problem när det gäller deras 

sociala liv. Majoriteten av studiedeltagarna, som är nykomlingar i Sverige har kanske 

upplevt obehagliga händelser i livet, vilket enligt bland annat Evertsson & Magnusson 

(2014) och Taket (2012) verkar vara vanligt för flyktingpersoner ifrån konfliktszoner.  

 

Studierespondenternas upplevelse om nattfotbollen i förhållande till integration och 

gemenskap kan relateras till en hög känsla av hanterbarhet. Detta leder till att individen 

bli övertygade att sitt liv kommer att ha en positiv riktning över tiden. Dessutom kan en 

hög känsla av hanterbarhet hos studiedeltagarna göra att man vill försätta komma i 

kontakt med svenska kulturen även mot motstånd orsakade av sämre språkkunskaper 

(Antonovsky, 1991; Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

Hemmiljöförlust och den plötsliga förändringen i levnadsstandard, eller det tryck som 

orsakas av nödvändigheten av att anpassa sig till det nya samhället kan vara avgörande 

stressfaktorer hos de flesta studiedeltagare som kommer från olika konfliktszoner. Den 

positiva upplevelsen av nattfotbollen kan därför tolkas så att ungdomarna tror gärna att de 

har funnit i nattfotbollen den rätta gruppen. Detta kommer till viss del att vara som ett 

substitut för det förlorade sociala livet i deras hemland, vilket också lyftas fram av 

Hertting & Karlefors (2016) och Mlekov & Widell (2013). 
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Eftersom deltagarna har en bra känsla av att höra ihop med en grupp av nya olika 

individer, kan detta skapa möjligheter till kommunikation och nya vänner. Ungdomarna 

känner också en stark gemenskap med sina nattfotbollskamrater, vilket kan underlätta 

processen för social interaktion mellan dem. Detta kan kopplas ihop med en hög grad av 

empowerment hos studiedeltagarna, vilket gör att ungdomarna känner att de har såväl 

ansvar för, som möjlighet, att påverka sin situation (Laverack, 2004; Ringsberg, Olander 

& Tillgren, 2014). 

 

Nattfotbollen upplevs som en matchande plats för relativt obunden fysisk aktivitet och 

frivillig interaktion bland ungdomar med olika kulturell bakgrund. Uppskattning av 

nattfotbollen i förhållande till gemenskap visas också av Ekholm (2016) vars 

forskningsstudie tyder på att breddidrott (i det här fallet nattfotboll) är uppskattad i det 

svenska samhället som ett effektivt hjälpmedel för social integration hos individer med 

olika kulturell bakgrund.  

 

Däremot verkar denna entusiasm vara mer relaterad till det gemensamma intresset för 

fotboll. Detta kan vara en begränsning för deltagande i nattfotbollen hos en mer 

diversifierad grupp av ungdomar som kanske föredrar andra fritidsaktiviteter i 

förhållande till integration och gemenskap. Trots detta påpekar Riksidrottsförbundet (RF, 

2010) att fotbollen är överlägsen den största idrotten bland ungdomar med olika kulturell 

bakgrund i Sverige. Detta kan också relateras till en hög känsla av sammanhang, och 

framförallt till begreppet meningsfullhet, något som enligt Antonovsky (1991) leder till 

att individen hittar förklaringar i vad hen gör.   

  

Eftersom resultatet visar att majoriteten av studierespondenterna är positiva och finner 

glädje och lycka i nattfotbollen kan detta relateras till de goda möjligheterna till 

interaktion och kommunikation som nattfotbollen erbjuder. Detta ligger i linje med 

Ekholm & Dahlstedt (2017) vilka betonar nykomlingars preferenser för breddfotbollen 

som ett produktivt sätt att skapa gemenskap och solidaritet bland olika individer i 

Sverige.  
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Däremot kan det här optimistiska och glädjande tillståndet hos studiedeltagarna bero på 

gruppdynamik. I det här fallet är gruppen i början av sin bildning, någonstans i så kallad 

initial-smekmånadsfas. Detta gör att kommunikationen mellan ungdomar samordnas och 

fördjupas, samt framför allt de positiva känsloreaktionerna hos respektive 

nattfotbollensmedlemmar leder till en vi-gruppkänsla (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 

2005). Dessutom kan studierespondenternas entusiasm kopplas med en hög känsla av 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilket gör att de hittar motivation för att fortsätta med 

nattfotbollen. Detta även om de upplever att ibland kan det vara svårt att kommunicera 

med andra, eftersom interaktion ofta möter vissa språkbarriärer (Antonovsky, 1991). 

 

Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) kännetecknas denna grupprocessfas av en 

riklig önskan om kommunikation samt ett starkt behov av att dela känslor och 

erfarenheter. Men samtidigt handlar det om ett osäkerhetsläge och en konfliktundvikande 

attityd hos respektive gruppmedlemmar. Dessutom upplever ungdomarna i denna fas att 

de känner och tycker nästan lika i flera frågor, vilket verkar vara specifikt beteende hos 

de flesta studiedeltagare. Detta kan också relateras till en hög grad av empowerment hos 

studiedeltagarna, något som gör att de förstår och uppskattar behovet av en närmare 

relation mellan individer och samhälle (Rappaport, 1981; Sadan, 2004). 

 

7.1.2 Nattfotbollen som arena 

Nattfotbollen betraktas som en möjlig utgångspunkt för integration och gemenskap hos 

individer från olika kulturer. Samtliga studierespondenterna beskriver nattfotbollen som 

en lämplig åtgärd i samband med utvecklingen av deras sociala integrationsprocess 

genom idrott. Dessutom uppskattas ledarens förmåga att konstant kunna anpassa sig till 

mindre fysisk ansträngning hos nattfotbollensdeltagare, vilket står i linje med 

studiedeltagares önskemål. Detta leder till att deltagarna vill försätta med sitt deltagande i 

nattfotbollen, något som kan relateras till en hög känsla av sammanhang hos respektive 

personer (Antonovsky, 1991).  
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Deltagarnas uppfattningar om nattfotbollen i förhållande till integration kan också 

kopplas ihop med empowerment-begrepp. De studiedeltagarna som nykomlingar i 

Sverige ska utvecklas till självständiga individer, ta initiativ och vara delaktiga i 

arbetsmarknad och utbildning. Genom arbetsintegrerat lärande (AIL) kan man få rätt 

kunskap om hälsans socio-ekonomiska och politiska determinanter, mänskliga rättigheter 

samt samhälleliga processer. Denna aktiva lärandeprocess i olika inlärningskontexter 

betraktas som en effektiv blandning av teoretisk kunskap (formellt lärande) och praktisk 

kunskap (informellt lärande). Detta kan leda till kritiskt tänkande, självmedvetande och 

medborgaranda hos respektive individer, något som enligt Laverack (2004) och Sadan 

(2004) kan relateras till en hög grad av empowerment hos individen (Ringberg, Olander 

& Tillgren, 2014). 

Denna stämning inför nattfotbollens välkomnade, toleranta och aktiva deltagande filosofi 

hänger ihop med tidigare forskning som utfördes bland annat av Ekholm & Holmlid 

(2018) och Stenling (2015). En välkommen och tolerant miljö i förhållande till aktivt 

deltagande i nattfotbollen betraktas även av Ekholm & Holmlid (2018) och Stenling 

(2015) som grundförutsättningar för att kunna uppnå ett bekvämt socialt sammanhang för 

en större grupp av individer med olika kulturell bakgrund.  

Däremot, eftersom det framkommer en känsla av positiv anda som antyder att 

nattfotbollen är en välkomnande och tolerant social miljö för ungdomar med olika 

bakgrund, kan detta också tolkas som att gruppen befinner sig i en smekmånadsfas. 

Respondenterna undviker konfrontation och detta möjliggör att de förnekar att i 

nattfotbollen uppstår olika problem och otillfredsställelse. Lennéer-Axelsson & Thylefors 

(2005) hävdar att det är ett normalt beteende i hur en nybildad grupp fungerar 

psykologiskt tillsammans i denna fas, men sett ur gruppdynamikperspektivet kan detta 

dock inte utesluta troliga konflikter inom respektive grupp.    

Det visar sig att nattfotbollen genomförs av individer med olika kulturell bakgrund mer 

för nöjes skull. Därigenom uppfattas nattfotbollen som en vardaglig fysisk aktivitet i 

förhållande till social interaktion ändamål och inte som en prestationsinriktad idrott. 

Nattfotbollen upplevs snarare som en breddidrott som utförs i en nöjsam miljö där 
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samtliga deltagare kan samtidigt vara fysiskt aktiva. Detta betraktas av studiedeltagare 

som väldigt positivt.  Förmågan att hitta meningsfulla förklaringar till olika händelser kan 

relateras till en hög känsla av sammanhang hos studierespondenterna, vilket ökar 

motivationen för individens deltagande i sådana aktiviteter (Antonovsky, 1991). 

Dessutom beskrivs breddidrott som ett effektivt medel för att öka motivation till fysisk 

aktivitet samt motverka utanförskap bland ungdomar med olika kulturell bakgrund, vilket 

även Ekholm & Holmlid (2018) lyfter fram.  

    

I motsats till detta visar Skille (2011) att breddidrott (som till exempel nattfotboll) blir 

svårt att uppnå för alla. Detta på grund av att i många idrottsverksamheter i Skandinavien 

främjas en konkurrensmiljö samt ’vinnarskalle-kultur’, vilket i så fall kan påverka 

nattfotbollen också, eftersom den ändå drivs och övervakas av en idrottsorganisation. 

Detta kan i sin tur lägga hinder i vägen för den sociala integrationsprocessen. Däremot 

verkar det som studiedeltagarna upplever en drivande inre motivation att fortsätta med 

sitt deltagande i nattfotbollen, och det gör de trots olika hinder som uppstår på vägen. 

Enligt Antonovsky (1991) kan denna inställning förknippas med en hög känsla av 

sammanhang hos  individen. 

Ungdomars utveckling kan påverkas av flera psykologiska faktorer som är mer relaterade 

till en prestationsinriktadmiljö, som till exempel motivation, självförtroende, och 

stresshantering. Trots detta blir det också viktigt att man skapar trygghet och socialt stöd 

för respektive ungdomar, vilket ligger närmare till en breddidrottsmiljö och även betonas 

av Fallby (2006). Därför betonar Skille (2011) att man ska balansera resursfördelningen 

mellan tävlingsinriktad och breddidrott, samt försöka komma närmare breddidrott för alla 

i relation till integrationsprocess hos ungdomar med olika kulturell bakgrund i 

Skandinavien, vilket också nattfotbollen försöker hålla sig till. 

 

Det framkommer också att nattfotbollen upplevas som en trygg miljö där deltagarna 

känner sig bekväma. Detta bland annat tack vare nattfotbollens ledare och organisationen 

bakom dessa, vilket betraktas som huvudansvariga för att nattfotbollen med all 

sannolikhet är öppen för alla samt den genomförs under normala förhållanden. Detta kan 
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dock ifrågasättas å ena sidan på grund av nattfotbollen verkar vara en exklusiv 

idrottsaktivitet som bara avser fotbollsintresserade individer. Å andra sidan är 

nattfotbollen inte tillgänglig på samma sätt för andra grupper av ungdomar, som till 

exempel tjejer eller ungdomar med andra fritidsintresse. Dessutom kan denna känsla av 

komfort och säkerhet hos studiedeltagare bero på att gruppen ännu inte har gått vidare till 

nästa fas (konfliktfas). Under rådande omständigheter behöver frånvaron av konflikter 

bland nattfotbollens deltagare inte i sig betyda att dessa inte finns eller kommer att finnas, 

vilket enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) kommer det att ske förr eller senare.   

 

Respondenterna pratar också om nattfotbollens avgiftsfrihet och frivillighet, och de 

nämner att den sprider sig ganska snabbt via sociala medier, vilket också uppskattas som 

positivt. Dessutom betraktar ungdomarna breddidrott som en mer lämplig fritidsaktivitet i 

förhållande till deras sociala integration i det nya samhället. Däremot betonar 

respondenterna att nattfotbollen verkar vara en ointressant aktivitet för tjejer och för 

många svenskar. Det kan leda till att nattfotbollensdeltagare smittar av sitt beteende och 

förmedla idén att flickor inte är fotbollsintresserade, vilket till viss del verkar vara sant, 

men utan att skälen bakom denna frånvaro verkligen framhävs. Detta kan relateras till 

Stenling (2015) vars studie tyder på att kulturell- och könsskillnad kan ha en relativt 

negativ inverkan på svensk idrottsmiljön.    

 

Riksidrottsförbundets studie (2010) visar dessutom att unga män med utländsk bakgrund 

i allmänhet deltar i hög utsträckning i föreningsidrotten, men deltagandet hos dessa är 

mer koncentrerat till fotbollen. Däremot är tjejer med utländsk bakgrund mindre 

involverade i en fotbollsförening, men det verkar att de ändå motionerar på sin fritid men 

på andra sätt än fotbollen, vilket kan skyllas på kulturella skillnader men också på olika 

könsuppskattningar i utländskt samhällena respektive ungdomar kommer ifrån. Trots 

detta visar samtliga studierespondenter vara villiga för en mer komplex diversifiering av 

gruppen, oavsett kön eller kulturell bakgrund.  

 

Respondenternas förmåga att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer kan teoretiskt 

kopplas med ett momentant intresse, vilket enligt Antonovsky (1991) är relaterad till en 
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hög känsla av sammanhang hos individen. Detta kan också relateras till Stenling (2015) 

som visar behovet av förändringsprocesser i organiseringen av svensk breddidrott som 

ska anpassa sig till nya förutsättningar i förhållande till integration. Stenling (2015) 

hävdar att samtidigt med senaste migrations komplexitet bör dynamiken i den sociala 

integrationsprocessen också förändras.   

 

7.1.3 Syn på integration 

Studiedeltagarna ser det som viktigt att lära sig det svenska språket. De upplever dock det 

inte som obligatoriskt för att klara sig i det nya samhället då nivån på engelska är 

genomgående god.  Detta är ändå en förutsättning för respektive ungdomar för att kunna 

integrera sig i det svenska samhället. Respondenterna trycker även på vikten av att lära 

känna både svensk och andra kulturer för att kunna identifiera skillnader mot sin egen 

kultur och därmed minska risken för kulturkrockar. Studierespondenternas önskan att 

utveckla ny kunskap och deras förmåga att anpassa sig till olika situationer i en relativ ny 

miljö kan hänvisa till en hög grad av empowerment hos individen. Enligt Laverack 

(2004) och Ringsberg m. fl. (2014) kan detta i sin tur leda till ett aktivt liv hos respektive 

individ, med handlingsförmåga att ta initiativ i förhållande till miljön och framtiden. 

 

Med hänsyn till nattfotbollensdeltagares gemensamma passion för fotboll kan deras 

starka vilja till spontan interaktion i förhållande till integration ifrågasättas. Nattfotbollen 

uppfattas kanske som en unik möjlighet för individer med olika kulturell bakgrund dock 

med samma fritidsintresse, att utöva ett favoritlagspel i värdlandet och att känna 

tillhörigheten till en grupp. Detta hävdas av Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) som 

skriver att den önskade gruppaktiviteten snarare tillfredsställer det psykologiska behovet 

hos respektive individer att tillhöra en viss grupp. Trots detta kan grupptillhörighetens 

behov kopplas till en hög grad av empowerment hos individen, något som ökar dess 

önskan till en närmare relation mellan individer i samhälle, och vilket bland annat 

påpekas av Rappaport (1981) och Sadan (2004) också. 

 

Respondenterna diskuterar också om nattfotbollen som socialt sammanhang. Detta 

kopplas ihop med ökade möjligheter till kommunikation och samarbete i integrations 
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syfte hos individer med olika kulturell bakgrund. Respondenternas syn på integration 

visas delvis genom deras positiva åsikter om lätt kommunikation mellan deltagare på 

nattfotbollen, och delvis genom respektive respondenters upplevelse av fotbollssamarbete 

i en social miljö som skapades för att underlätta interaktion.  

 

Hertting & Karlefors (2016) visar att det finns flera nyckelfaktorer som tycks vara 

avgörande för social integration hos individer med olika kulturell bakgrund. Det nämns 

bland annat multikulturell förståelse, socialt nätverk, språkförståelse och en viss social 

kompetens som möjliggör interaktionen med olika människor. Däremot blir det nästan 

omöjligt att lära sig så många saker på nattfotbollen samtidigt som enligt studiedeltagarna 

man spelar intensiva fotbollsmatcher. Detta kan dock relateras till en hög känsla av 

begriplighet och hanterbarhet hos respektive deltagare, vilket gör att ungdomarna 

upplever att de har resurser för att hantera motgångarna och ändå kunna förklara olika 

uppgifter samtidigt. Dessutom bli individerna övertygade om att situationen går i rätt 

riktning med tiden, vilket i sin tur kan också kopplas med en hög känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991).  

 

I detta sammanhang betraktas nattfotbollen som en informell lärandemiljö där olika 

språkkunskaper kan förvärvas genom multikulturell interaktion. Detta kan dock 

ifrågasättas eftersom det finns risk för att ungdomarna faktiskt inte ska lära sig eller 

utveckla sitt svenska språk (trots att de påstår det) om de till exempel råkar hamna i en 

mindre grupp som bara föredrar prata sitt eget modersmål. Därutöver visar nattfotbollen 

tendenser till uppdelning i undergrupper på grundval av språk och ursprungskultur, vilket 

kan i sin tur på något sätt förhindra processen för interaktion och socialisering mellan 

olika individer. 

 

Däremot utesluter gruppaktiviteter inte möjligheten till social interaktion, men i det här 

fallet verkar det inte vara en prioritering utan isolerade interaktioner som kännetecknas av 

modersmål och/ eller gemensam kultur föredras. Detta kan dock förknippas med 

gruppdynamiks komplexitet som gör att gruppmedlemmar utsättas för flera utmaningar ju 

större olikheterna är i respektive grupp och inom vilken flera faktorer samverkar 
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samtidigt under flera faser (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Trots detta går enligt 

studiedeltagarna att finna glädje i nattfotbollen, något som också kan kopplas till en hög 

grad av empowerment hos individen, vilket i sin tur kan relateras till personlig utveckling 

i ett socialt sammanhang (Laverack, 2004; Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014).  

 

Om man diskuterar nattfotbollen ur ett folkhälsoperspektiv i relation till integration och 

studiens resultat kan man påstå att den försöker jobba utifrån de fem hälsosystemstegen. 

Enligt Lindencrona, Ekblad & Blight (2005) består hälsosystemen av följande: 1. 

Anknytning som handlar om behovet av relationer och emotionella bindningar till en ny 

miljö; 2. Trygghet/säkerhet som avser skyddsnätet; 3. Identitet/roller med hänvisning till 

individens syn på sig själv samt upplevelsen av den egna identiteten; 4. Mänskliga 

rättigheter/rättvisa som handlar om upplevelser av ojämlikhet; 5. 

Existentiellt/meningsskapande som innefattar känslan av sammanhang.  

 

Utifrån hälsosystemstegen i kombination med studierespondenternas upplevelse kan 

nattfotbollen betraktas som en arbetsplats där pågår ett hälsofrämjande arbete med fokus 

på friskfaktorer. Däremot utgår nattfotbollens grundläggande idé från att minska 

ojämlikhet i hälsa också. Detta kan innebära att nattfotbollen samtidigt tar en roll som 

förebyggande för psykosocial ohälsa bland ungdomar i Sverige (Goodsport, 2019; 

Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; Von Knorring, 2012).  

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Den här uppsatsen har flera styrkor och genom kvalitativa intervjuer har man fått fram 

mer detaljerat svar angående respondenternas erfarenheter. Trots semistrukturerade 

intervjuer har man jobbat också med följdfrågor, vilket har möjliggjort en dialog mellan 

intervjupartners. Detta har lett till att studierespondenterna kunna utveckla sina åsikter 

och även återvända till tidigare idéer. Genom dialoger har studiedeltagarna fått 

möjligheten till omfattande diskussioner som har skapats utifrån en intervjuguide (Bilaga 

1). Dessutom har närheten till praktiken gett mera aktuellt vetande och en djupare 



 41 

förståelse för både respondenternas upplevelse och nattfotbollen som socialt fenomen. 

Intervjuprocess har genomförts enligt planen och undersökningen har variation i svar. 

Detta har uppnåtts genom att intervjua personer med flera olika bakgrunder samt roller, i 

olika åldrar (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Ämnet har i allmänhet belyst breddidrott (i det här fallet nattfotboll) som ett 

hälsofrämjande arbete med fokus på friskfaktorer, men också som förebyggande för 

psykosocial ohälsa bland ungdomar i Sverige. Dessutom beskrivs nattfotbollen som en 

del av integrationsprocessen bland ungdomar med olika kulturella bakgrund (Goodsport, 

2019; Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; Von Knorring, 2012).   

Trots uppsatsens styrkor finns det flera begränsningar som också bör belysas. De 

kunskaper som man får genom kvalitativa intervjuer kan lättare ifrågasättas, då de ofta 

bygger på några individers uppfattningar om enstaka fall. Därför går inte att generalisera 

studiens resultat som baseras på så få kvalitativa intervjuer. Dessutom har studien kunnat 

eventuellt involvera fler respondenter i undersökningen. Detta har kanske lett till ett 

bredare perspektiv i svaren. Det finns också saker som studiedeltagarna inte ville berätta i 

intervjuer, men som de kanske har fått det fram i en anonym enkät. Resultat har 

bekräftats med citat för att belysa olika respondenters upplevelser, men detta kan också 

ifrågasättas på grund av kanske subjektivitetsvalet för respektive citat (Hassmén & 

Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Ett etiskt problem som kan uppstå med denna studie kan vara att forskaren har lagt mer 

betoning på vissa delar av data medan andra delar bortses. Det finns också en fin gräns 

mellan vad som är acceptabelt och oacceptabelt när det gäller hur tolkningsprocessen av 

materialet får genomföras. Studien har inte genomfört en metodtriangulering av data, 

eller den har inte kombinerat intervjuer och enkäter. Detta har kunnat leda till djupare 

kunskaper en forskare strävar efter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

Det som studien kanske inte har uppnåtts är att bedöma kvaliteter på detaljnivå i 

respondenternas svar i förhållande till hälsofrämjande arbetet och integration. Med detta 
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avses att kunna göra en rimlig bedömning av de relativa svar och vad de faktiskt 

innehåller för detaljer i dess relation till friska faktorer, integrationsprocessen och 

nattfotboll.  Detta har försvårats av det faktum att jag har ensam insamlat data såväl som  

utfört analysen och därmed forskningsprocessen, något som Graneheim & Lundman 

(2003) ifrågasätter.  

 

Intervjuanalys med fokus på meningen har valts eftersom majoriteten av respondenterna 

har rötter utanför Europa samt de är relativt nybosatta i Sverige. Dessutom kan flertalet 

studiedeltagare inte uttrycka sig så utförligt varken på engelska, rumänska eller svenska, 

de språken som behärskas av studieintervjuare. Intervjuaren har också utländsk bakgrund, 

något som kan tolkas som att man har intervjuat över kulturella gränser. Däremot har 

detta påverkat kanske studiens resultat, som på grund av möjliga nyanser i 

kommunikation mellan samtalspartnerna, kan antagligen erbjuda en viss grad av 

subjektivitet. Om studien har analyserat istället intervjuer vars individer har bara svensk 

bakgrund har man kunnat genomföra en intervjuanalys med fokus på språket som till 

exempel en diskursanalys, en narrativ analys eller samtalsanalys av data (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Forskningsprojektet kan eventuellt påverka andra individer eller grupper, eftersom 

nattfotbollen är för tillfällig mer tänkt för åldersgruppen 13-25 år, vars individer har 

utländsk bakgrund. Detta kan på något sätt begränsa forskarens möjlighet för ett mer 

varierat urval av respondenter. Även forskningsresultatet får ha negativ inverkan på vissa 

grupper om man tänker att nattfotbollen inte är individuellt anpassad och kan skapa 

förvirring.   

Vid ändring av samtycke har man kunnat som studiedeltagare vända sig till antingen mig 

eller min huvudhandledare via e-post eller telefon. Ingen av studiedeltagarna har ändrat 

eller avbröt samtycket. Trots att intervjudeltagarna har även fått möjlighet att lämna 

feedback på intervjuerna återkommit ingen med det eller med andra synpunkter till 

tidigare åsikter.  
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Samtliga intervjuer och uppgifter kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts 

och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Om vid något tillfälle uppges deltagares namn i inspelning kommer det inte användas när 

materialet transkriberas och publiceras. Dessutom ska dessa informationer inte användas 

till något annat än i detta forskningssyfte, samt de kommer behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale, 1996; Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Nattfotbollen har visat sin potential att locka unga människor till fysisk aktivitet som 

genomförs i en positiv och trygg idrottsmiljö. Däremot är det nödvändigt att utveckla 

dessa sociala projekt i syfte att bli tillgängliga för en mer diversifierad grupp av individer.  

 

Eftersom fotboll inte är en populär idrott bland många tjejer och kvinnor med utländsk 

bakgrund, vilket i sin tur kan begränsa deras tillgång till nattfotboll, finns behov av mer 

omfattande studier som kan visa lösningar på dessa frågor. Därutöver finns det många 

ungdomar som vill röra på sig i en organiserad och positiv miljö men kanske på ett annat 

sätt än fotbollen. Därpå kan också finnas en grupp av individer som inte faller inom 

nattfotbollens åldersgräns 13-25 år, men vilka av kulturella och säkerhetsskäl skulle vilja 

delta tillsammans med respektive ungdomar i sådan fritidsaktivitet. Detta ser jag också 

som en intressant forskningsuppgift som kan leda till att man kan få flera möjliga 

lösningar för social integration genom idrott.  

 

Om man vill få fram flera synpunkter om nattfotbollen i relation med integration och 

gemenskap hos ungdomar kan det utföras ytterligare studier om liknande ämne och 

ungefär i samma syfte, men på olika ställen i Sverige. Det kan vara användbart att 

undersöka olika fritidsaktiviteter i samband med social integration från andra ämnen 

också. Sådana studier kan därpå jämföras med detta arbete för att se eventuella likheter 

och skillnader. 
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Dessutom kan det vara intressant att genomföra enkäter i skolmiljö i Sverige med syftet 

att undersöka ungdomars syn till att bygga nätverk och skapa kamratskap utanför 

hemmiljö. Detta bör leda till ett bredare perspektiv om hur möten mellan ungdomar med 

olika bakgrund och dess sociala integration kan se ut. Framtida både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan möjliggöra att man får en mer generaliserad bild av 

nattfotbollsprocessen, om den typen av idrottsaktiviteten i samband med social 

integration bör diversifieras samt utvecklas och i så fall hur.   
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8.  Implikationer och slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka nattfotbollens betydelse för integration och 

gemenskap hos ungdomar inom svenska samhället. Trots att undersökningens resultat 

inte bör generaliseras får de kunskaper som har framkommit med detta arbete föreslå om 

nattfotbollsprocessen kan förbättras, och i så fall hur. Detta i syfte att den blir mer 

attraktiv för en större grupp av individer över en längre tid. 

 

Det hälsofrämjande arbetet inom breddidrott har undersökts genom en kvalitativ 

intervjustudie och det visar sig att nattfotbollen i viss mån kan underlätta 

integrationsprocessen hos en större grupp av individer med olika kulturell bakgrund. Det 

hälsofrämjande arbetet inom nattfotbollen tycks vara relativ definierat av integration och 

gemenskap, men graden av stödjande argument kan variera både mellan respondenternas 

svar och mellan olika verksamheter som driver nattfotbollen runt om i Sverige. Studiens 

resultat tyder ändå på behovet och önskan till att utveckla nattfotbollsprocessen i syfte att 

den blir mer attraktiv för en större grupp av individer över en längre tid.  

 

Undersökningen visar att nattfotbollen uppskattas som ett hjälpmedel mot utanförskap 

hos nyanlända individer i Sverige. Kulturblandningen som sker på nattfotbollen ska 

nödvändigtvis innehålla den svenska kulturen också. Detta betraktas som något positivt 

för hälsofrämjande arbetet och integrationsprocessen. Detta kan vara en viktig 

utgångspunkt för framtida liknande projekt i samma syfte.  

 

Integrationsprocessen är ett aktuellt och viktigt ämne som berör dagens svenska samhälle 

och det rymmer nationella dimensioner. Därför bör detta i förhållande till hälsofrämjande 

arbetet diskuteras ytterligare, något som ska leda till effektivare lösningar för praktisk 

implementering.  

 

Jag är tacksam till min handledare Linda Beckman vid Karlstad universitetet för givande 

reflektioner som hjälpte mig att klargöra mina tankar. För värdefulla förslag som gör 

studiens budskap ännu tydligare har jag till min examinerande lärare Malin Knutz att 

tacka för också. 
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

 

 

1. Kan du berätta lite om din kulturella bakgrund, som till exempel land och språk? 

2. Hur kom det sig att du har börjat som deltagare i nattfotboll? 

3. Berätta nattfotbollens betydelse för dig!  

4. Hur upplever du påverkan av nattfotbollen på integration och gemenskap? 

5. Vad skiljer sig nattfotbollen från andras fritidssysselsättningar? 

6. Vad tycker du om betydelsen av nattfotbollen för din utveckling som individ? 

7. Upplever du att nattfotbollen är prestationsinriktad träning eller är den ett mer 

fritidsintresse aktivitet? 

8. Hur uppfattar du eventuella tillgängligbegränsningar på nattfotbollen för tjejer 

och oerfarna fotbollsindivider? 

9. Är det okej om jag eventuellt återkommer med kompletterande frågor?  
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Bilaga 2.  Analystabellen  

 

 

Tabell 3: Tabellen visar samtliga analysprocessens steg med respektive meningsenheter, 

kondensering, kodning, subkategorisering och kategorisering. 

Meningsbärande enhet 
 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Tanken från början är just att 

nattfotbollen används som ett bra 
verktyg… en resurs som öppnar dörrar 

för att folk kan umgås på något vist… 

för att man har något gemensamt… man 

samlas runt från nästan alla länder… (se 

fråga 4, bilaga 1. Respondent 1). 

Individer från nästan 

alla länder får möjlighet 
och plats till samling. 

Möte i 

gemensamt 

intresse 

Gemenskap Nattfotbollens 

betydelse 

Vi är glada när vi träffas på nattfotbollen 
och kan prata med varandra, spela fotboll 

tillsammans… man ser direkt att de är 

glada människor… de och jag blir så 
lyckliga för att vi träffas här på 

nattfotbollen igen och om igen… (se 

fråga 3, bilaga 1, R2). 

Glädjen att träffa andra 
människor och ha kul 

tillsammans. 

  Glädje  En glädjefylld 

plats 
Nattfotbollens 

betydelse 

Ja, för alla. Vi är öppna för alla oavsett 
hur duktig på fotbollen man är eller 

inte… det vet jag… mellan 13 år gamla 

och uppåt. Tjejer och killar… de är alla 
välkomna… oavsett landet varifrån man 

kommer… det spelar ingen roll! (se 

fråga 8, R3). 

Vi är öppna för alla 
mellan 13 år och uppåt, 

både tjejer och killar. 

Öppna för alla 
oavsett kulturell 

bakgrund eller 

fotbollserfarenhet 

Välkomnande 

och tolerant miljö 
Nattfotbollen 

som arena 

Jag… med utländsk bakgrund har fått 

chansen att spela med svenska killar och 

sedan lärt mig mycket om svensk kultur 
samt språk… nästan alla i nattfotboll kan 

prata svenska och det gör att man lätt 

kan lära sig saker… (se fråga 4, R4). 

Ungdomar med olika 

kulturell bakgrund får 

lära sig svenska och 
andra saker genom att 

spela fotboll 

tillsammans. 

Mötesplats för 

inlärning 
Informellt lärande 

miljö 
Nattfotbollen 

som arena 

Jag har varit där några gånger och aldrig 
hört någon som har pressat eller stressat 

en annan eller andra för att prestera 

bättre… jag tror inte att det finns någon 
som spelar för att vinna med varje pris… 

alla spelar för att ha kul… för att det är 
roligt… tror jag… det är typ som en 

vanlig fritidsaktivitet… det handlar om 

frivilligt spel. Det finns några som 
kommer dit och har aldrig spelat 

fotboll… så ingen kan pressa de för att 

prestera… nej nej ingen stress… man får 
spela som man vill… som man kan… (se 

fråga 7, R. 2). 

Ungdomar spelar fotboll 
opressade samt 

ostressade, och det gör 

de för att det är kul och 
roligt.  

Nattfotboll för 

nöjes skull 
Nöjsam miljö Nattfotbollen 

som arena 

Vi har två fotbollshallar, så det blir 

enkelt för alla som kommer att få plats 
och vara aktiva under nattfotbollen… Vi 

spelar också på hälften av fotbollsplaner, 

på mindre planer för att man ska kunna 
få flera bollkontakter, flera 

fotbollsaktioner… man vill hela tiden 

komma i kontakt med bollen, skapa 
målchanser och göra mål. Det vill båda 

lag… så det blir mer positivt 

ansträngande och spektakulär för de 
flesta med fotbollen på mindre plan (se 

fråga 5, R. 1). 

På nattfotbollen är flera 

fotbollsplaner 
lättillgängliga och 

samtliga deltagare kan 

samtidigt vara fysiskt 
aktiva. 

Lättillgänglig 

för att vara 

fysiskt aktiva   

Aktivt deltagande Nattfotbollen 

som arena 
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Nattfotbollen blir någon särskild trygg 

institution som folk känner till och 

som… man vågar ungefär släppa iväg 
sina barn till… nu vänder vi oss inte bara 

till barn men… Det är vårat ansvar att 

försätta på det sättet och visa att det är en 
trygg bara plats… det är väl liksom 

långsiktigt arbete faktiskt för att bygga 

upp ett förtroende… men man får låta 
komma det med tiden också (se fråga 6, 

R. 1). 

Nattfotbollen är en trygg 

plats där ungdomarna 

och närstående kan 
känna sig bekväma. 

Ansvar för 

deltagarnas 

säkerhet   

 Bekväm och 

trygg miljö 
Nattfotbollen 

som arena  

Det handlar inte bara om spel utan att 
träffa nya människor och ha kul med 

de… känna lite andra människor från 

andra kulturer, prata med de och få veta 
hur till exempel funkar i Syrien… jag vet 

inte men är intresserad av att veta mer 

om det… kanske (se fråga 3, bilaga 1. 

Respondent 3). 

Att träffa nya människor 
från andra kulturer och 

prata med de. 

Lära känna från 

andra kulturer 
Interaktion 

mellan olika 

kulturer 

Syn på 

integration 

När jag kom dit var jag mer intresserad 

av att prata med folk, att skapa mera 
kompisar, att ha förståelse för olika 

åldrar, olika kulturer och… ha någon att 

prata med. Det blev väldigt intressant för 
mig och det blev bra också att kunna 

förbättra mitt svenska språk. Jag kom 

närmare till andra människor, andra 
kulturer. Tack vare nattfotbollen känner 

jag många från olika länder, olika 

kulturer… människor med olika 
bakgrund som är väldigt bra och positivt 

för min integration i svenskt samhälle… 

(se fråga 4, R 2). 
 

På nattfotbollen kan 

man prata med många 
individer i olika åldrar 

från olika länder. Man 

kan också förbättra sitt 
svenska, samt komma 

närmare till svenska 

samhälle. 

Interaktion 

mellan olika 

individer med 

samma intresse 

för integration 

och gemenskap 

Inlärning och 

ackulturation 
Syn på 

integration 

Det kommer människor i olika åldrar 

från olika länder utanför Sverige. Men 

några som kommer ditt är svenskar 
också! Och… sedan… vi spelar fotboll 

tillsammans och blir bara så att man 
börjar prata med varandra. Det handlar 

inte bara om fotboll. Den aktiviteten som 

är där… man genomför den för att de 
som går ditt ska kunna träffa andra 

människor, kommunicera med 

varandra… se hur fungerar att jobba 
tillsammans (se fråga 4, R. 5). 

Människor med olika 

kulturella bakgrund 

börjar kommunicera och 
samarbeta genom att 

spela fotboll 
tillsammans. 

Kommunikation 

och samarbete i 

integrations 

syfte 

Socialt 

sammanhang 
Syn på 

integration 

Jag… med utländsk bakgrund har fått 

chansen att spela med svenska killar och 

sedan lärt mig mycket om svensk kultur 
samt språk… nästan alla i nattfotboll kan 

prata svenska och det gör att man lätt 

kan lära sig saker… (se fråga 4, R4). 

Ungdomar med olika 

kulturell bakgrund får 

lära sig svenska och 
andra saker genom att 

spela fotboll 

tillsammans. 

Mötesplats för 

inlärning 
Informellt lärande 

miljö 
Syn på 

integration  
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Bilaga 3.  Informationsbrev     

"Integration och gemenskap genom nattfotboll" 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i ett uppsatsarbete som handlar om integration och 

gemenskap genom nattfotboll. I det här dokumentet får du information om projektet och 

om vad det innebär att delta.  

Bakgrund och syfte 

Inom ramen för mitt mastersprogram med inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstad 

universitetet (KAU) ska jag göra en studie vars data kommer att bearbetas och utgöra en 

del av mitt examensarbete. Syftet är att genom intervjuer undersöka vilken betydelse har 

nattfotboll för integration och gemenskap hos barn och ungdomar inom det svenska 

samhället. 

Förfrågan om deltagande 

Eftersom du är en breddidrottare och att du frivilligt deltar i nattfotboll vill jag fråga dig 

om du vill medverka i studien. Jag har fått tillgång till ditt namn genom idrottsledare som 

är ansvariga för nattfotbollen i Karlstad. 

Hur går studien till? 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars 2019. Det som framför allt 

studeras är deltagares erfarenheter och upplevelser av nattfotbollen i en mellanstor stad i 

Sverige. Studien ska också ta reda på vilka uppfattningar tonåringar med olika kulturella 

bakgrund har om tillgängligheten på nattfotbollen. Studien genomförs med enskilda 

intervjuer som kommer att spelas in på fritiden, då stämningen är avslappnad och du som 

intervjuperson får uttrycka dig fritt i en bekväm miljö. Med din tillåtelse kommer 

intervjuerna att spelas in på diktafon.  

 

Vilka är riskerna? 

Det finns inga uppenbara risker med att delta. En del frågor kan upplevas som jobbiga, 

men det går alltid att hoppa över att besvara en fråga om du vill. Du kan också avbryta 

intervjun utan att förklara varför.   

 

Hantering av data  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Karlstads universitet som statlig myndighet kommer att äga datamaterial som produceras 

under studien, vilket gör källmaterial offentlig. Av den anledningen, och för att skydda 
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dig som studiedeltagare, kommer datamaterial att sparas och behandlas så att obehöriga 

inte kan ta del av det.  

Jag kommer inte att använda riktiga namn när materialet skrivs ut. Data kommer inte att 

användas till något annat än i uppsatssyfte. Personuppgifterna behandlas enligt ditt 

informerade samtycke. Samtliga intervjuer och uppgifter kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister 

för att sedan förstöras. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan 

att ange orsak. 

För övriga frågor kring data och sekretess kan du vända dig till ett dataskyddsombud som 

nås via dpo@kau.se och KAU:s växel. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Om du vill ta del av forskningsprojekts resultat, så får du en kopia när magisteruppsatsen 

är klar. 

Ansvariga 

Personen som är ansvarig för genomförandet av studien är jag, Paul Pop-Gorea samt min 

handledare Fil. dr Linda Beckman. 

Mastersstudent: Paul Pop-Gorea                       Handledare: Fil. dr Linda Beckman  

Mobil: 073- 526 79 68                                       Mobil: 054- 700 24 95                             

E-post: paulpopgorea@yahoo.com                    E-post: linda.beckman@kau.se 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla det skriftliga informationsbrev. 

Jag samtycker till att delta i studien ”Integration och gemenskap genom nattfotboll”. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

Jag samtycker till att min intervjun sparas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet. 

……………………………………. 

Underskrift 

 
…………………………………….                    …………………………………………... 

Namnförtydligande                                              Ort och datum 
 

mailto:dpo@kau.se
mailto:paulpopgorea@yahoo.com
mailto:linda.beckman@kau.se
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Bilaga 4.  Samtyckesformulär 

  

Samtycke till att delta i studien: 

“Integration och gemenskap genom nattfotboll” 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Ytterligare information kan ges av mastersstudent Paul Pop-Gorea, eller handledare Fil. 

dr Linda Beckman vid Karlstad universitetet. 

Mitt namn: Paul Pop-Gorea                               Handledare: Fil. dr Linda Beckman 

Mobil: 073- 526 79 68                                        Mobil: 054- 700 24 95                                    

E-post: paulpopgorea@yahoo.com                     E-post: linda.beckman@kau.se 

 

……………………………………. 

Underskrift 

 

…………………………………….                    …………………………………………... 

Namnförtydligande                                              Ort och datum 

mailto:paulpopgorea@yahoo.com
mailto:linda.beckman@kau.se

