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1 Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till problemområdet och val av ämne. Vidare presenteras syftet 

med studien, vilket följs av ett antal klargörande frågeställningar. 

  

1.1 Bakgrund  

Som socionomstuderande vid Mittuniversitetets Interkulturella och internationella 

socionomprogram har integrationsbegreppet varit under ständig diskussion och 

problematisering, på grund av dess komplexitet och mångtydighet. Med utgångspunkt i en 

betraktelse av integration som en social och ömsesidig process framstår begreppet till stor del 

som en integrationspolitisk vision som saknar återkoppling till den reella verkligheten i 

Sverige. Dagens samhälle vittnar istället om ett socialt utanförskap för personer med utländsk 

bakgrund som underbyggs av föreställda olikheter mellan ”vi” och ”dem” och en utbredd 

strukturell/institutionell diskriminering (se exempelvis Kamali 2006; Kamali 2005; de los 

Reyes & Kamali 2005; Lappalainen 2005; Molina 2005). Detta rimmar illa med den antagna 

integrationspolitiska propositionen från 1998, som med ledorden; ömsesidighet, mångfald och 

delaktighet, skulle markera övergången från en invandrarpolitik till en integrationspolitik och 

visa vägen för den framtida integrationspolitiken i Sverige (prop. 1997/98:16). Propositionen 

deklarerade att; Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är 

delaktiga och medansvariga i dem och alla måste bidra. Integration är inte endast en fråga 

om och för invandrare (ibid. s. 23). Föreställningen om integration som en ”särpolitik” 

(Kamali 2006) för och om invandrare lever istället kvar i såväl den offentliga som den privata 

sfären. Det finns således ett behov att lyfta fram och fokusera på alternativa vägar för social 

integration som en ömsesidig process. Tankar om föreningsdeltagande som en möjlig väg mot 

ökad interkulturellt socialt samspel och på sikt social integration väcktes genom studier av 

föreningen som en mötesplats för människor.  

 

Sverige är ett land med ett rikt, utbrett och historiskt förankrat föreningsliv och en 

föreningskultur. Föreningslivets positiva roll för såväl samhället som för dess medborgare är 

allmänt erkänt inom olika folkrörelsebildningar men även inom integrationspolitik och olika 

samhällsvetenskapliga teoribildningar (Bengtsson 2004). Det organiserade kollektiva 

handlandet ses som en viktig medborgerlig kanal, genom vilken inflytande över och 

deltagande inom samhällslivet kan ske. Medlemmarna i föreningen anses skolas till ett 

demokratiskt tänkande och handlande genom att samarbeta och därigenom utveckla ett 



2 

ömsesidigt förtroende för varandra (SOU 2000:1; Bengtsson 2004). Föreningslivet betraktas 

följaktligen som ett viktigt verktyg och en resurs för såväl samhället som dess medborgare, i 

upprätthållandet och stärkandet av demokratin.  

 

Tron på föreningslivet inneboende demokratiska kraft och betydelse för människor avspeglas 

även i diskussionen om integration. Föreningslivets integrativa möjligheter har länge varit en 

given utgångspunkt i såväl politisk debatt som samhällsvetenskaplig forskning (Borevi 2004). 

Föreningen som allmän samlingslokal kan fungera som mötesplats för människor av olika 

bakgrund och främja interkulturell social gemenskap mellan individer och samhället i stort, 

genom att uppmuntra till lokal dialog, socialt kulturutbyte, nätverksbyggande, initiativtagande 

och handlingskraft i närmiljön (Bengtsson 2004; SOU 2003:118). Föreningsengagemang 

anses även vara av stor betydelse för kollektiv samhörighet inom och utanför den etniska 

gemenskapen (Borevi 2004). Såväl nationell som internationell forskning betonar den 

gemensamma mötesplatsens betydelse för social sammanhållning och integration i ett 

samhälle, eftersom människor genom att mötas kan vidga sina horisonter och erkänna olika 

kulturers egenvärde. Genom en upplevelse av ett gemensamt ansvar skapas även nya 

förutsättningar för kommunikation och förändring. Det interkulturella mötet kan till exempel 

komma till stånd inom ramen för ett projekt eller inom föreningen som samhällsarena.  

Sociala spänningar och exklusiva beteenden såsom diskriminering och fördomar uppstår i ett 

samhälle då interaktionen är frånvarande och när människor inte känner sig delaktiga (se till 

exempel Roth 1996; web dok 1, Gadamer 1975 se Taylor 2003; Sandberg 1998; Hofstede & 

Hofstede 2005).  

 

1.2 Problemformulering 

Trots föreningslivets demokratiska värden och potential att förena människor och främja 

social integration framstår det ”svenska traditionella” föreningslivet som ”homogent” till sin 

karaktär1. Det finns få exempel på föreningar som i lika stor utsträckning lyckats involvera 

personer med såväl svensk som utländsk bakgrund i sina verksamheter. Forskning och 

kartläggningar av föreningsdeltagandet i Sverige visar dessutom på en underrepresentation av 

personer med utländsk bakgrund (Bengtsson 2004; SOU 2000:1; Lahti Edmark & Cox 2006). 

Sociala klyftor och utanförskap existerar, förutom i samhället i stort, även inom 

                                                 
1 Med homogenitet i detta sammanhang avses avsaknaden av antingen personer med utländsk bakgrund eller 
personer med svensk bakgrund i föreningslivet. Det finns föreningar som i huvudsak engagerar personer med 
svensk bakgrund respektive personer med utländsk bakgrund och fåtalet som till sin medlemssammansättning 
återspeglar samhällets reella befolkningskaraktär. 
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föreningslivet. Vidare är föreningslivet i allmänhet och forskning på området genomgående 

koncentrerat till det traditionella alternativt det etniskt organiserade föreningslivet och kan 

därför uppfattas som bestående av två poler, skilda från varandra (Myrberg 2004; SOU 

2007:66; Osman 2005). Dessutom ges det etniskt organiserade föreningslivet ofta en 

underordnad position på grund av sin icke traditionella form och inordnas inte sällan i den 

generaliserade och nedlåtande beteckningen ”invandrarföreningar” (Bengtsson 2004; 

2003:118). Mot bakgrund av diskussionen om föreningslivets möjligheter att verka för en 

social ömsesidig integrationsprocess, med det personliga mötet i fokus, framstår föreningars 

oförmåga eller ovilja att i sina verksamheter involvera personer med både utländsk som 

svensk bakgrund som ett problem på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Vidare finns 

det förhållandevis få studier gjorda om överbryggande eller ”brobyggande” föreningar och 

interkulturella mötesplatser, där personer med olika etnisk bakgrund finns representerade. Det 

finns ett således ett behov av att studera interkulturella föreningar med integrativa och etniskt 

överbryggande målsättningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån de föreningsaktivas upplevelser, studera föreningen 

som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör.  

 

Syftet kan klargöras i följande frågeställningar: 

• Hur kan föreningen fungera som en etniskt gränsöverskridande mötesplats för 

människor? 

• Vilka möjligheter och hinder finns det för detta? 

• Vilken betydelse har föreningen som en social integrationsaktör?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

”Svensk bakgrund” och ”utländsk bakgrund”: I uppsatsen har de föreningsaktiva 

kategoriserats utifrån begreppen ”svensk bakgrund” respektive ”utländsk bakgrund”, trots en 

medvetenhet om det problematiska i att göra en sådan distinktion, då detta kan verka 

förstärkande på den föreställda dualism av ett överordnat ”vi” (svensk bakgrund) och ett 

underordnat ”dem” (utländsk bakgrund) som finns i samhället och som uppmärksammats i 

flertalet forskningsrapporter. Kategorierna kan emellertid användas för att beskriva problemen 

med under- eller överrepresentationen av dessa grupper i maktstrukturen och i samhällets 
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olika sfärer, men inte för att förklara skillnaderna mellan dem. Detta måste istället sökas i 

samhällets institutionella och strukturella sammanhang (se exempelvis Kamali 2006; Kamali 

2005; Kamali & de los Reyes 2005).  Grupperingen i denna studie är gjord med avsikten att 

uppmärksamma föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och som en social 

integrationsaktör, varför kategorierna svensk bakgrund respektive utländsk bakgrund har 

ansetts vara av relevans. Svensk bakgrund klassificeras i detta sammanhang som en person 

som är född och uppvuxen i Sverige, medan utländsk bakgrund klassificeras som en person 

har invandrat till Sverige, i detta fall i vuxna år. 

 

Integration: Integration innebär deltagande i samhällslivet på lika villkor. Enligt den 

etablerade sociologiska definitionen av integration, som först formulerades av den franska 

samhällsvetaren Emile Durkheim (1984), skapar det moderna samhällets arbetsdelning 

möjligheter för var och en att ta en plats i samhället genom deltagande i arbetsmarknaden. Det 

är dock inte bara deltagande i produktionen som kännetecknar integration utan även en rättvis 

omfördelning av samhällets resurser. Ett integrerat samhälle är ett solidariskt samhälle. 

Solidariteten måste förstärkas både genom omfördelningen av resurser samt genom ökad 

kontakt mellan samhällsmedlemmar (ibid.). Det är i detta avseende som föreningslivet kan 

spela en integrativ roll, vilket även utgör uppsatsens fokus.  

 
1.5 Avgränsning 

Integration är ett omfattande samhällstillstånd eller fenomen som inbegriper såväl 

samhällsmedlemmar såsom samhälleliga strukturer och sociala institutioner. En avgränsning 

av integrationsbegreppet har därför ansetts nödvändig och gjorts till att gälla sociala 

integrationsprocesser av sociala nätverk och mänskliga relationer. Även denna aspekt av 

integration är emellertid alltför omfattande för att låta sig studeras allsidigt i en uppsats, varför 

studien är begränsad till att gälla sociala integrationsprocesser inom en specifik förening i en 

mindre stad i Mellansverige. En närmare presentation av social integration ges i teoriavsnittet.  
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2 Metod 

Valet av metod och metodologiskt tillvägagångssätt har gjorts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. I detta 

avsnitt beskrivs och motiveras valet att göra en kvalitativ studie. En presentation av metoden 

ges liksom en redogörelse för forskningsprocessens olika delmoment och praktiska 

genomförande.  

 

2.1 Kvalitativa metoder och perspektiv 

Kvalitativa metoder lämpar sig för forskning som genererar beskrivande data av ett fenomen 

eller sammanhang som återfinns i omvärlden eller i individens livsvärld. Syftet är söka 

kunskap om det undersöktas karaktär och egenskaper för att därigenom förstå dess innebörd 

och mening. Till skillnad från kvantitativa metoder som strävar efter en stor mängd eller 

kvantitet av data, är kvalitativa metoder inriktade på flertalet unika upplysningar från fåtalet 

undersökningsenheter (Olsson & Sörensen 2007). Det kvalitativa tillvägagångssättet passar 

således väl ihop med föreliggande studies syfte att, utifrån ett underifrånperspektiv, med 

föreningsaktivas unika upplevelser i fokus, studera den lokala föreningens betydelse som 

etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör. Den kvalitativa studien 

eftersträvar även en helhetsförståelse. Denna form av holistiska filosofi eller betraktelsesätt 

omfattar olika kvalitativa metoder som varje forskare måste ta ställning till. Hermeneutik är 

ett sådant holistisks perspektiv, som lämpar sig för tolkningar av mänskliga erfarenheter och 

situationer (ibid.). Hermeneutiken bygger på vissa grundläggande element som bedömdes 

passa väl ihop med förutsättningarna och utgångspunkterna för denna studie. Ett av dessa 

hermeneutiska antaganden är att förståelse och mening ska sökas i ett visst sammanhang eller 

kontext och tolkning sker genom en växelverkan mellan helheten och dess enskilda delar 

(Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, se Widerberg 2002). På grund av komplexiteten i att 

studera föreningslivets sammankoppling med social integration och de olika 

tolkningsmöjligheter som detta kan medföra, var det av stor vikt att under hela 

forskningsprocessen låta hermeneutikens principer vara styrande. Att såväl förstå och tolka 

intervjupersonernas upplevelser utifrån ett individperspektiv och ett strukturellt sammanhang 

var viktigt, inte minst för att under studiens gång kunna göra nya oväntade upptäckter och 

tolkningar. Samtidigt förnekades inte hermeneutikens princip om att all tolkning bygger på en 

viss förförståelse och på förutfattade meningar (ibid.). Förförståelse i detta sammanhang 

bestod av en forskningsöversikt om föreningsliv och social integration samt 
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bakgrundsinformation om den förening som var föremål för studien. En teoretisk 

utgångspunkt i socialt kapital präglade även förförståelsen. 

 

2.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Det empiriska materialet i denna studie är baserat på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale (1997) som ett professionellt samtal i 

vardagen som; ”söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (ibid. 

s. 9). Studien består av sju stycken kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, varav en av dem är 

en informantintervju2 med en föreningsledare och de resterande sex respondentintervjuer3 

med föreningsaktiva medlemmar. Valet att inledningsvis göra en informantintervju grundade 

sig på min önskan om att komma i kontakt med föreningsaktiva i en viss förening och på att 

få nödvändig bakgrundsinformation om föreningen som sådan. Den halvstrukturerade 

intervjuformen är halvstrukturerad i den meningen att den genomförts med hjälp av en så 

kallad intervjuguide, som anger de frågeteman och förslag till frågor som kommer att tas upp 

under intervjun (Kvale 1997). Trots användandet av en halvstrukturerad intervjumetod och en 

viss förförståelse om ämnesområdet, har jag har genomgående strävat efter en öppenhet och 

lyhördhet under varje ny intervjusituation.  Detta för att, i enlighet med det kvalitativa 

hermeneutiska perspektivet, möjliggöra för öppna och spontana skildringar av 

intervjupersonens upplevelser och kunna göra tolkningar av personers uttalanden i ett större 

meningssammanhang, för att därigenom kunna bidra till ny kunskap inom ämnesområdet.  

 

2.1.2 Urval och rekrytering 

 I relation till studiens syfte och frågeställningar har urvalet koncentrerats till föreningsaktiva 

och deras upplevelser som medlemmar i en internationell vänskapsförening i en 

glesbygdskommun i Mellansverige. Urvalet av förening gjordes strategiskt, då jag önskade 

komma i kontakt med en förening med uttalade integrativa och etniskt överbryggande mål och 

syften. Föreningens verksamhet i en glesbygdskommun ansågs även vara av betydelse då den 

lokala närheten och förankringen skulle kunna göra informationen mer tillgänglig och 

koncentrerad. Ett strategiskt urval är motiverat när studien inte har ambitionen av att uppnå 
                                                 
2 En informantintervju är en intervju som ger information och kunskap om ett visst förhållande genom att 
intervjupersonen, informanten, har god kännedom om detta. I forskningssammanhang kan arbetet underlättas 
tidsmässigt genom att inledningsvis få tillgång till denna externa informationskälla (Olsson & Sörensen, 2007). 
3 En respodentintervju är en mer direkt informationskälla, då intervjupersonen, respondenten, ger information 
om de egna känslorna, åsikterna och uppfattningarna om ett visst förhållande. Respondenten kan emellertid även 
fungera som informant (ibid.). 
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representativitet, utan när den i första hand ämnar undersöka fåtalet intressanta 

undersökningsenheter som ger den ett kvalitativt innehåll (Eneroth 1984, se Halvorsen 1992). 

Ett strategiskt urval gjordes därför även i rekryteringen av informant och respondenter, för att 

sträva efter största möjliga kunskap. Genom kontakten med föreningsordföranden som 

informant, önskade jag få relevant bakgrundsinformation om föreningen och med hennes 

hjälp komma i kontakt med respondenter, i form av föreningsaktiva medlemmar. Kontakt med 

föreningsordföranden togs per telefon och tillfälle för en intervju bokades in kort därefter. 

Från informanten fick jag vid intervjutillfället, från en föreningslista, namn på föreningsaktiva 

medlemmar som jag därefter kontaktade per telefon. Urvalet av respondenter gjordes således 

genom den så kallade snöbollseffekten som urvalsmetod (Smith 1981, se Halvorsen 1992), 

där en person, i detta fall informanten, gav upplysningar om andra intressanta 

undersökningspersoner. Eftersom det i studien var önskvärt att hörsamma olika röster och 

erfarenheter om föreningen, gjordes urvalet av respondenter med hänsyn till vissa på förhand 

uppsatta kriterier som skulle kunna få betydelse för utfallet av studien. Detta ansågs även 

minimera risken för att föreningsordföranden skulle kunna göra ett urval baserat på hennes 

egna premisser. Kriterierna var följande; ett aktivt föreningsmedlemskap i minst 6 månader, 

för en tillräcklig anknytning till föreningen, och en jämn fördelning av personer med svensk 

och utländsk bakgrund. Viss hänsyn togs även till fördelningen av ålder och kön. Noteras bör 

dock att jag inte hade någon ambition att göra jämförelser mellan dessa uppsatta kategorier, 

utan att dessa i första hand tjänade till att ge undersökningsenheterna en önskad variation. 

Utfallet av intervjuer blev 3 personer med svensk bakgrund respektive och 3 personer med 

utländsk bakgrund, varav 4 var kvinnor och 2 var män i åldrarna 34 till 62 år.  

 

2.1.3 Genomförande av intervjuer 

Efter att kontakt tagits med intervjupersonerna per telefon och en kort presentation av studiens 

syfte getts bokades tid för intervjutillfällen in. Intervjuerna gjordes vid tre olika tidpunkter, 

eftersom jag önskade reflektera över varje ny intervjusituation och göra eventuella ändringar i 

intervjuguiden. Intervjupersonerna fick själva bestämma plats för intervjuerna och det 

resulterade i att de flesta av intervjuerna förlades till deras hemmiljö. Jag tror att detta var 

fördelaktigt för såväl intervju som intervjupersoner, då de kände sig trygga och avslappande i 

den egna närmiljön. Intervjuerna planerades och organiserades kring en intervjuguide, som 

utformats utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Till viss hjälp 

var även den bakgrundsinformation som informantintervjun genererat. Widerberg (2002) 

betonar vikten av att utforma en intervjuguide, då denna beskrivs som forskarens verktyg för 
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intervjun och den efterföljande analysprocessen. Därför är det viktigt att på förhand planera 

intervjun och göra en analysskiss med relevanta teman/kategorier med förslag till frågor. 

Dessa kan dock anpassas under intervjusituationen (Widerberg 2002). Intervjuguiden  i detta 

sammanhang bestod av ett antal frågeteman och förslag till frågor (se bilaga 1). 

Intervjuguiden motsvarade det valda ämnesområdet och endast mindre justeringar gjordes av 

den under intervjuprocessens gång, bland annat förenklades vissa språkliga formuleringar och 

begrepp som inte förstods av intervjupersonerna. Jag var dock noga med att som Trost (2005) 

betonar, inte vara alltför bunden vid intervjuguiden utan låta den intervjuade styra samtalet i 

så stor utsträckning som möjligt. Frågorna som användes vid intervjutillfällena var 

halvstrukturerade och jag försökte medvetet följa upp den intervjuades svar med följdfrågor 

och tolkande frågor, för att minimera risken för missförstånd, detta i synnerhet då den 

intervjupersonen hade en del språkliga svårigheter. Intervjupersonens svar spelades in på 

band.  

 

2.2 Databearbetning och Analys  

De bandade intervjuerna, transkriberades till text kort efter deras genomförande. 

Intervjuuttalandena skrevs i ett första skede ut ordagrant, för att inte eventuella 

meningssammanhang skulle gå förlorade. Dessa korrigerades sedan språkligt vid citering, för 

att som Kvale (1997) uttrycker det göra rättvisa åt intervjupersonerna. Det var ett medvetet 

val att inte återge emotionella uttryck i intervjuutskriften, då bedömningen gjordes att detta 

saknade relevans för studiens syfte. Detta val baserade på Kvales (ibid.) resonemang om att 

låta intervjuutskriftens avsikter styra dess standardiserade form. Det transkriberade materialet 

analyserades med hjälp av metoden för meningskoncentrering. Meningskoncentrering 

beskrivs av Kvale (ibid.) som en metod för att reducera intervjutexter, genom att redovisa 

intervjupersoners uttalanden mer koncist och med färre ord, för att därigenom kunna lyfta 

fram den väsentliga innebörden av det som sagts. Meningskoncentrering har ansetts 

nödvändigt på grund av omfattningen av intervjutext. Materialet har även genom denna metod 

gjorts mer överskådligt och hanterbart för tolkning och analys. För ytterligare förstärka 

överskådligheten och förenkla den efterföljande analysen lyftes centrala teman eller nyckelord 

fram i intervjutexten. De tematiserade rubrikerna, fråntaget underrubrikerna, har använts i 

såväl resultatredovisning som analys. Den hermeneutiska ansatsens betoning på att hela tiden 

återknyta delar av en texts mening till dess helhetliga betydelse har dock varit av överordnad 

betydelse för det huvudsakliga analysarbetet, då sammanställningen av intervjuerna enligt 
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ovanstående metod skulle kunna innebära att vissa meningssammanhang går förlorade, då en 

sammanställning av text görs. 

 

2.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet beskrivs traditionellt i forskningssammanhang som olika 

tillvägagångssätt för att uppnå adekvat forskning, där reliabilitet avser pålitligheten i studien, 

till exempel genom att upprepade mätningar ger samma resultat och där validiteten avser 

giltigheten i studien, till exempel om studien undersöker det som avses mätas. I kvalitativ 

hermeneutisk forskning handlar det om att i forskningsprocessens alla delmoment göra 

kunskapen tillförlitlig och verifierbar, genom att till exempel överväga över den egna 

förförståelsen och grundligt redovisa och reflektera över tillvägagångssättets alla moment, för 

att uppnå ett adekvat resultat. Forskarens roll i forskningsprocessen är därför av stor betydelse 

(Widerberg 2002). För att uppnå en god reliabilitet togs vissa ställningstaganden, framförallt 

under perioden för datainsamlingen. Valet att spela in intervjuerna på bandspelare gjordes 

utifrån bedömningen att detta skulle öka att öka studiens kvalitet och inte i någon större 

utsträckning inverka på intervjupersonernas öppenhet, då de alla gett klartecken till 

bandinspelning. Den insamlande bandade informationen underlättade även utskriften av 

intervjuerna, då löpande efterkontroller av materialet kunde göras. Risken för att förlora 

viktiga meningssammanhang kunde därigenom även minimeras. Genom att intervjufrågorna 

tematiserats i en intervjuguide ställdes liknande frågor i varje ny intervjusituation, som följdes 

upp av tolkande och kritiska frågor, för att undvika eventuella feltolkningar och öka 

sannolikheten för ett pålitligt och giltigt resultat. Studien strävade efter att uppnå en hög 

validitet genom att beakta tidigare forskning på området och relatera den till föreliggande 

studies förutsättningar och syfte. Teoretiska och metodologiska överväganden gjordes 

därefter. Studien strävade, i enlighet med den hermeneutiska ansatsen, att beakta den egna 

förförståelsen parallellt med att inta ett öppet förhållningssätt för att kunna generera ny 

kunskap, varför den kvalitativa halvstrukturerade intervjumetoden bedömdes som lämplig. 

 

2.4 Generaliserbarhet 

I motsats till positivistiska och många gånger universellt sanningssökande antaganden om 

generaliserbarhet, tar kvalitativ forskning fasta på varje situations unika värde och struktur. 

Bedömningen av generaliserbarheten görs utifrån resultatet av undersökningen och dess 

möjligheter till överensstämmelse i en annan liknande situation. Målet för generaliserbarheten 

är att uppnå en så hög överensstämmelse som möjligt mellan det undersökta forskningsfallet 
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och den större kontexten. Analytiska frågor om huruvida resultatet kan överskrida sin egen 

horisont bör ställas av forskaren i detta sammanhang (Kvale 1997).  I föreliggande studie har 

olika ställningstaganden angående studiens generaliserbarhet gjorts under hela 

forskningsprocessen. Inledningsvis formulerades studiens syfte och frågeställningar i relation 

till tidigare studier och forskning för att studien i ett senare skede skulle kunna göra 

generaliserbara antaganden sett ur ett överensstämmande men nyskapande perspektiv. Urvalet 

av undersökningsenheter gjordes med hänsyn till variation och bredd, för att i liknande studier 

kunna komma fram till överensstämmande resultat och valet av att intervjua personer med 

såväl svensk som utländsk bakgrund gjordes även med tanke på att utfallet av studien skulle 

avspegla olika röster och erfarenheter av det undersökta fenomenet och därmed en hög nivå 

av generaliserbarhet. Valet av att använda metoden för meningskoncentrering och 

tematiseringar i anslutning till resultatredovisning och analys, gjordes för att hitta såväl nya 

som tidigare styrkta meningssammanhang i intervjupersonernas resonemang som skulle 

kunna generaliseras i en vidare kontext.  

 

2.5 Etiska ställningstaganden 

För att försäkra att ett etiskt förhållningssätt har tillämpats under hela forskningsprocessen har 

jag beaktat Lag 2003: 460, om etisk prövning av forskning som avser människor. Syftet med 

lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

De etiska principer som i synnerhet beaktats, inte minst vid datainsamling och 

databearbetning, är informerat samtycke och konfidentialitet. Förutom att dessa krav 

muntligen förmedlats och fått sitt godkännande av intervjupersonerna vid intervjutillfällena, 

har ett skriftligt forskningsetiskt informationsbrev formulerats och delats ut till 

intervjupersonerna med samma information. Det innehöll även kontaktuppgifter och 

information om studiens generella syfte. I enlighet med principerna för informerat samtycke 

(Kvale 1997) informerades intervjupersonerna vid rekrytering och vid intervjutillfället om det 

generella syftet med studien och vad ett deltagande innebär. Frivilligheten betonades i detta 

sammanhang. Ett muntligt samtycke gavs alltid innan bandspelaren sattes igång. 

Informationsbrevet gav dessutom intervjupersonen ytterligare tid och möjlighet, att även efter 

intervjun reflektera över vad det egna medverkandet skulle innebära och därigenom gavs 

möjligheten att ångra sig.  I enlighet med principen om konfidentialitet (ibid.) upplystes även 

intervjupersonen om att informationen som skulle komma att redovisas i studien inte skulle 

kunna identifiera personen ifråga, då denna avidentifierats. Under databearbetning omskrevs 
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intervjupersonerna vid namn och nationalitet och andra uppgifter som skulle kunna identifiera 

personen ifråga togs bort. De bandinspelningar som gjorts förstördes efter transkribering.  

 

2.6 Metodologiska problem  

Under forskningsprocessen framkom metodologiska problem relaterade till 

integrationsbegreppets oerhörda vidd och tolkningsram. Att på ett tillförlitligt och giltigt sätt 

undersöka sociala dimensioner av integration, upplevdes som svårt då alla människor 

upplever och tolkar integrationsbegreppet olika, inklusive den aktuella forskaren i fråga. Detta 

dilemma avspeglades i synnerhet under intervjutillfällena, då intervjupersonerna hela tiden 

tenderade att komma bort från det undersökta ämnet ifråga, styrda av känslor och 

associationer. Att praktisera en professionell intervjuteknik genom att som forskare 

strukturera intervjun, utan att för den delen riskera att ta kontroll och bli alltför personligt 

engagerad och involverad, upplevdes som svårt och kräver fortsatt övning i fler 

intervjusituationer. Intervjuguiden var ett viktigt verktyg för att ge intervjuerna en liknande 

struktur, samtidigt som begränsningen låg i att relevanta meningssammanhang kunde gå 

förlorade. Metodologiskt begränsades även studien till viss del av sin teoretiska utgångspunkt 

i socialt kapital, som inte erbjöd några tydliga teoretiska verktyg (se teoriavsnittet), vilket var 

en begränsning under och efter datainsamlingen.  

 
2.7 Disposition 

Studien är indelad i sju kapitel. I kapitel 1 ges en bakgrund till valt problemområde och 

studiens syfte och frågeställningar presenteras, följt av en metodologisk redovisning i kapitel 

2. Kapitel 3 tar upp tidigare forskning som gjorts om föreningsliv och integration och visar på 

fortsatta forskningsbehov. Kapitel 4 ger läsaren en teoretisk referensram med fokus på teorin 

om socialt kapital, följt av kapitel 5 som utgörs av den empiriska redovisningen av insamlat 

intervjumaterial. Kapitel 6 består av en analys av det empiriska materialet, kopplat till tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen ges i kapitel 7 en diskussion av det 

resultat som föreliggande studie genererat. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning om föreningsliv och social 

integration. Eftersom mitt syfte och mina frågeställningar rör den sociala dimensionen av 

integrationsbegreppet är forskningsöversikten gjord med denna utgångspunkt.  

 

3.1 Föreningslivets demokrativärde 

På grund av föreningslivets djupgående historiska och nutida förankring i det svenska 

samhället finns det mycket svensk forskning som behandlar olika aspekter av föreningslivet. 

Bilden av föreningslivet som föremedlas är övervägande positiv. Statens offentliga 

utredningar (SOU) och Departementserien (Ds) har givit ut flertalet rapporter som diskuterar 

ämnet från olika utgångspunkter. Genomgående för samtliga av dessa rapporter är att 

föreningslivets positiva demokrativärde betonas och vikten av att därför ge människor bästa 

möjliga förutsättningar för att delta och bilda olika folkrörelser och föreningar. I 

Demokratiutredningens slutbetänkande konstateras att; Ett starkt och fungerande föreningsliv 

utgör en grundbult i ett demokratiskt samhälle, som uttryckligen främjar medborgarnas 

möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet (SOU 2000:1, s. 196-197). Det 

organiserade kollektiva handlandet ses som en viktig medborgerlig kanal, genom vilken 

inflytande över och deltagande inom samhällslivet kan ske. Föreningsmedlemmar anses 

skolas till ett demokratiskt tänkande och handlande genom att samarbeta och få ett ömsesidigt 

förtroende för varandra (SOU 2003: 118; SOU: 2000:1; 2007:66; Bengtsson 2004).  

 

3.2 Föreningsliv och social integration  

Förutom föreningslivets sammankoppling med demokratifrågor tillskrivs föreningar ofta en 

stabiliserande och integrerande roll. Detta kanske i synnerhet efter år 1997, då den 

integrationspolitiska propositionen markerade övergången från invandrarpolitik till 

integrationspolitik, och begrepp som ömsesidighet, mångfald och delaktighet blev nya viktiga 

ledord och mål för den fortsatta integrationspolitiken, en retorik som passade väl ihop med 

föreningslivet idétradition. Tron på föreningslivets möjligheter att bidra till social integration i 

samhället är en återkommande ståndpunkt i såväl integrationspolitik som 

samhällsvetenskaplig forskning. En indikation på detta är föreningslivets prioritering av 

staten, genom det statliga stöd till allmänna samlingslokaler, som allt sedan dess inrättande på 

1940-talet utgått till föreningslivet för att tillgodose behovet av lokaler och mötesplatser 

(SOU 2003: 118).  
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3.2.1 Föreningen som en interkulturell mötesplats 

Vikten av att främja sociala möten och social interaktion, i synnerhet inom olika mötesplatser, 

uppmärksammas av flertalet olika författare och forskare, liksom konsekvenserna av när detta 

hämmas och är frånvarande i ett samhälle. Föreningens betydelse som mötesplats tas 

exempelvis upp i Sandbergs (1998) doktorsavhandling om flyktingmottagande, arbete, 

boende, förenings- och församlingsliv i tre kommuner. Han menar att föreningslivet utgör en 

betydande lokal arena, där individer kan mötas, stärkas och utvidga sina nätverk. Tillgången 

till olika samhällsarenor, och dess inbördes relationer är av avgörande betydelse för hur väl 

integrerat ett lokalsamhälle är. Samma resonemang förs av Hofstede och Hofstede (2005) som 

i sin bok om organisationer och kulturer menar att miljöer där personer med olika kulturell 

bakgrund kan mötas och interagera som jämlikar är en förutsättning för att skapa verklig 

integration. Andra författare som ser det interkulturella mötet som centralt för ett samhälle är 

Gadamer (1975, se Taylor 2003) som menar att det personliga mötet innebär en 

”sammansmältning av horisonter”, som kännetecknas av ett objektivt närmande av andra 

kulturer. Interkulturell dialog och interaktion är grundläggande för att samhället och individen 

ska kunna vidga sina horisonter och erkänna olika kulturers egenvärde. I annat fall kan 

ogrundade omdömen och antaganden få fäste och göras till normgivande sanningar. Roth 

(1996) för ett liknande resonemang då han menar att sociala spänningar i samhället uppstår då 

människor inte känner sig delaktiga. Men genom att medlemmarna i samhället möts inom 

ramen för konkreta projekt och känner ett gemensamt ansvar, skapas nya förutsättningar för 

kommunikation och förändring. Commission on Integration and Cohesion menar, i likhet med 

Roth och Gadamer, att människor genom att mötas uppmuntras till exempelvis lokal dialog, 

socialt kulturutbyte, nätverksbyggande, initiativtagande och handlingskraft i närmiljön att 

brist på interaktion skapar exklusiva beteenden, aktiviteter och utrymmen med diskriminering, 

ignorans och själviskhet som direkta konsekvenser (Web dok 1).  

 

3.2.2 Det polariserade föreningslivet 

Trots föreningslivets ansedda demokratiska värden och potential att som mötesplats förena 

människor framstår det frivilliga engagemanget och föreningslivet i stort som ”homogent” till 

sin karaktär. Forskning och kartläggningar av föreningsdeltagandet i Sverige visar på en 

underrepresentation av personer med utländsk bakgrund (Bengtsson 2004; SOU 2000:1; Lahti 

Edmark & Cox 2006). Sociala klyftor och utanförskap existerar således även inom 

föreningslivet. Bakomliggande orsaker till detta kopplas bland annat till individuella resurser i 

form av utbildning, personliga nätverk och arbete. De som redan har gott om resurser 
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engagerar sig medan de som har bristfälliga sådana ställer sig utanför (SOU 2000:1). Sett till 

föreningslivets utbredning i Sverige finns det även få omnämnda exempel på föreningar som 

lyckats involvera personer med olika etnisk bakgrund i sina verksamheter, inte minst personer 

med svensk respektive utländsk bakgrund.  Flera lyckade exempel på etniskt 

gränsöverskridande föreningar uppmärksammas emellertid i rapporten ”Våga öppna” men den 

uppmanar samtidigt, som titeln föreskriver, att verka för fler öppna och brobyggande 

föreningar som frångår det ”homogeniserade” föreningslivet, och istället arbetar för 

integration. Förslag på hur vägen dit kan se ut ges i rapporten (Lahti Edmark & Cox 2006). 

Föreningslivet i allmänhet och forskning på området är genomgående koncentrerat till det 

traditionella alternativt det etniskt organiserade föreningslivet och kan därför uppfattas som 

bestående av två poler, skilda från varandra. Om detta skriver till exempel Gunnar Myrberg 

(2004) i sin artikel om föreningsliv och politiskt deltagande. Han menar att forskningen 

behöver vidga perspektivet och studera olika typer av föreningar. Samma ståndpunkt tas upp i 

SOU 2007:66, som påpekar att såväl ”klassiska” som ”nya” rörelser bör innefattas i dagens 

folkrörelsebegrepp. Kritik av folkbildingens traditionella prägel framförs även av Osman 

(2005) som menar att vissa traditionella uppfattningar om föreningslivet verkar 

homogeniserade och exkluderande på det etniskt organiserande föreningslivet. Processer av 

homogenisering och exklusion osynliggörs genom användandet av vissa kodord såsom dialog, 

demokratisk utbildning, social jämlikhet och rättvisa. Dessutom ges det etniskt organiserade 

föreningslivet ofta en underordnad position på grund av sin icke traditionella form och 

inordnas inte sällan i den generaliserade och nedlåtande beteckningen ”invandrarföreningar” 

(Bengtsson 2004; SOU 2003: 118).  

 

3.2.3 Föreningsliv och socialt kapital 

Olika studier om föreningsliv refererar genomgående till Putnams civilsamhälleliga 

perspektiv på socialt kapital, inte minst den svenska folkrörelsepolitiken, som liksom i 

enlighet med Putnams resonemang argumenterar för föreningars betydelse för en levande 

demokrati. Putnams teori förstärker tron på föreningslivets möjligheter att skapa social 

interaktion och sociala nätverk mellan människor (Bengtsson 2004). Det finns flera 

forskningsbaserade studier som studerar den frivilliga sektorns betydelse för integration, med 

socialt kapital som teoretisk utgångspunkt. Etnisk mångfald i frivilligorganisationer studeras 

till exempel av Weisinger och Salipante (2005), kopplat till bland annat Putnams teori om 

sammanbindande och överbryggande socialt kapital.  Genom användandet av en Grounded 

theory i studiet av organiseringen av flickscouter i olika städer i USA, konkluderar författarna 
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att det sammanbindande sociala kapitalet dominerar över det överbryggande i den frivilliga 

organisationssektorn. Detta trots att alltfler frivilligorganisationer har som målsättning att 

verka överbryggande över etniska gränser, inte minst i sammansättningen av medlemmarna. 

Författarna menar att en organisation i ett första skede måste verka för att stärka det 

sammanbindande sociala kapitalet för en stark inometnisk sammanhållning, för att därefter 

kunna övergå till att arbeta för en etnisk överbryggande verksamhet. En mer kritisk 

ståndpunkt till socialt kapital och dess sammankoppling med social sammanhållning intas av 

Hope Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos (2007). De menar att socialt kapital är 

episodiskt, socialt konstruerat och värderingsbaserat, beroende på ideologiskt klimat. 

Relationen mellan invandring, social sammanhållning och socialt kapital är därför inte 

självklar, likväl som att socialt kapital inte är ett givet politiskt verktyg för att uppnå social 

sammanhållning. Istället måste alternativa betraktelsesätt av socialt kapital sökas, baserade på 

den omgivande kontexten och det sociala kapital som personer med utländsk bakgrund bär 

med sig. Underifrånperspektivet måste utforskas ytterligare, för att förstå processer av socialt 

kapital och uppmärksamhet måste ges till ojämlikheters existens vid sidan om social 

sammanhållning. 

 

3.3 Behov för fortsatt forskning 

Som ovannämnda kunskapsöversikt antyder erkänns föreningslivets betydelse på många olika 

områden, inte minst som en interkulturell mötesplats och en viktig arena för social integration. 

Föreningslivet har emellertid en ojämlik och polariserande sida som gör att dess funktion som 

integrationsfrämjare och som interkulturell mötesplats påverkas negativt. Därför framstår 

fortsatt forskning om det ömsesidiga och etniskt gränsöverskridande föreningslivet som 

verkar för sociala processer av integration som väsentligt. Överlag finns det förhållandevis få 

studier gjorda om överbryggande eller ”brobyggande” föreningar och interkulturella 

mötesplatser, där personer med olika etnisk bakgrund finns representerade, i synnerhet 

personer med såväl svensk och utländsk bakgrund, vilket underbygger relevansen för 

forskningsfrågor på detta område. Vidare tycks det överbryggande sociala kapitalet svårare att 

åstadkomma inom en förening varför det är intressant att studera detta fenomen närmare. Då 

försök gjorts att tala om interkulturella överbryggande möten är Robert Putnams teori om 

socialt kapital ständigt återkommande och refererad till, vilket motiverar socialt kapital som 

teorival, trots att en viss kritik riktats mot teorin (se teoridelen). Socialt kapital är även ett 

brett forskningsområde med många kunskapsluckor något som Eriksson (2003) lyfter i sin 

forskningsöversikt om socialt kapital, som visserligen är gjord ur en folkhälsosynpunkt, men 
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även av betydelse för sociala studier.  Behovet av att inom socialt kapital utveckla den 

lokalsamhälleliga nivån genom undersökningar av det sociala kapitalets inverkan och 

betydelse för lokalsamhället är ett sådant område som behöver utforskas vidare, menar 

Eriksson. Kopplat till frågor om organisationers och föreningars betydelse i detta 

sammanhang, anser Eriksson, att såväl individuella som kollektiva aspekter behöver 

förtydligas för att förstå hur socialt kapital uppkommer. Putnams påstående att socialt kapital 

skapas genom kollektiva aktiviteter, såsom deltagande i organisationer och föreningar, måste 

exempelvis studeras ytterligare, menar Eriksson, eftersom kollektiva aktiviteters påverkan på 

individer innehåller flertalet oklarheter. Vidare lyfter hon fram behovet av fortsatt empirisk 

forskning med kvalitativa metoder, för att utveckla teorier om och mätning av socialt kapital. 

Mot denna bakgrund ämnar denna studie, med socialt kapital som teoretisk utgångspunkt, 

bidra till ny kunskap om hur föreningen kan fungera som en etniskt överbryggande mötesplats 

och social integrationsaktör.   
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4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta avsnitt definieras inledningsvis begreppet social integration Eftersom en enskild 

begreppsdefinition är svår att fastställa tar studien sin utgångspunkt i en bred referensram, 

med samtliga nedan nämnda definitioner i åtanke. Kapitlet följs därefter av en mer utförlig 

genomgång av studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt som utgörs av Putnams teori 

om socialt kapital. Socialt kapital teoretiserar begreppet social integration, varför det är av 

central betydelse för att kunna tolka och analysera insamlad data.  

 
4.1 Social integration 

Begreppet social integration är ett mångdimensionellt begrepp som återfinns inom olika 

forskningsdiscipliner, såsom migrationsforskning, psykologi, sociologi och statsvetenskap. 

Att kunna beskriva, förklara och inte minst hantera begreppet empiriskt blir därför 

komplicerat. En sammanfattande beskrivning av social integration är att det förutsätts bygga 

på någon form av socialt samspel eller på sociala nätverk. Genom starka sociala band av 

solidaritet mellan samhällsmedlemmarna skapas det som Durkheim (1984) betecknar som 

”positiv integration”. Social integration beskrivs även som en fråga om ”tillgång till ett 

svenskt socialt nätverk genom vilket invandrarna utvecklar kontakter med infödda svenskar i 

olika miljöer”4 (Integrationsverket 2004 s. 11) eller som ett meningsutbyte som binder 

samman medlemmarna i en grupp; ”the degree to which the members of the group are linked 

to one another” (Hosseini-Kaladjahi 1997 se Bengtsson 2004 s. 9). Social integration kan 

också relateras till mänskliga relationer som har inkluderande mål som omfattas av lika 

rättigheter och möjligheter för alla människor (Web dok 2). Social integration 

sammankopplas även med det engelska begreppet ”social cohesion”, det vill säga social 

sammanhållning. Detta begrepp kan ge fördjupade insikter för analyser av social integration. 

Commission on Integration and Cohesion menar att integration och social sammanhållning är 

två sammanlänkande processer, som existerar parallellt, men som bör ges två olika 

definitioner. Särskiljandet motiveras med att olika behov därmed kan uppmärksammas och 

bemötas med två olika angreppssätt. Förtydligandet av begreppen gör även att eventuella 

feltolkningar undviks.  Sammanhållning syftar på den process i ett lokalsamhälle som måste 

komma till stånd för att människor ska komma överens medan integration relaterar till den 

process som skapas i mötet mellan nyanlända medborgare och de redan lokalt förankrade 

medborgarna. Integration och sammanhållning kan skapas på olika samhällsplan; på 

                                                 
4 En kritisk betraktelse av betoningen på ”svenskt” nätverk och ”infödda svenskar” samt användandet av 
begreppet ”invandrare” är här på sin plats. 
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arbetsplatsen, på skolan, inom sport, kultur och fritid och på gemensamma allmänna platser. 

En god lokalt förankrad social sammanhållning och integration kan exemplifieras av; jämlika 

rättigheter och livsmöjligheter, uppskattning och erkännande av olikheters egenvärde och 

allas bidrag till närsamhället, positiva relationer och nätverk med människor av olika etnisk 

bakgrund, brobyggande aktiviteter och fokus på det gemensamma bästa (Web dok 1.).  

 

4.2 Socialt kapital 

Socialt kapital har, allt sedan Robert Putnam och andra, till exempel Pierre Bourdieu, 

introducerade teorin, blivit ett populärt begrepp inom olika forskningsfält för att analysera och 

förstå betydelsen av sociala nätverk och socialt samspel. Det sociala kapitalets spännvidd över 

olika ämnesområden gör att begreppet används och definieras olika, beroende på 

sammanhanget. Att det inte finns någon enhetlighet i hur begreppet definieras och används 

uppmärksammas av Eriksson (2003) i hennes kunskapsöversikt om socialt kapital, med fokus 

på folkhälsa.  Hon visar på bredden av olika definitioner och innebörder av socialt kapital, 

genom att presentera olika forsknings- och utbildningstraditioners utgångspunkter. Inom 

ekonomi är till exempel socialt kapital en fråga om sociala relationers betydelse för 

ekonomisk utveckling medan forskning ur en folkhälsosynpunkt handlar om nätverkens och 

de sociala relationernas samband med social ojämlikhet och hälsa. Inom statsvetenskap och 

demokratiforskning, med Rober Putnam som förgrundsgestalt, ligger fokus på det sociala 

kapitalets betydelse för en fungerande demokrati. Både den individuella och kollektiva 

aspekten av begreppet lyfts fram, genom betraktelsen av individen som en del av ett större 

sammanhang av sociala nätverk, där organisationer spelar en central roll. Inom sociologin, 

med Pierre Bourdieu som en av företrädarna, ligger fokus på ett individperspektiv. Förståelse 

av socialt kapital söks genom studier av individer och deras sociala nätverksskapande och 

deltagande i samhället (ibid.). Utifrån studiens syfte och frågeställningar har valet gjorts att 

belysa socialt kapital utifrån Putnams definition. 

 

4.2.1 Putnams definition av socialt kapital  

Putnam företräder det civilsamhälleliga perspektivet, genom att han relaterar socialt kapital 

till lokala organisationer, samfund och olika civila grupper. Socialt kapital skapas, enligt 

Putnam, genom deltagandet i organisationslivet. Graden av representation och engagemang 

inom denna sektor avgör hur väl demokratin fungerar i ett samhälle. En fungerande demokrati 

har ett väl utvecklat civilsamhälle med ett tätt nätverk av ömsesidiga sociala relationer, som 

gynnar såväl individuella som samhälleliga intressen (Putnam 1996). 
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Putnam definierar socialt kapital som: 

”… inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtroende, normer och nätverk, som 

kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta  samordnade operationer” 

(ibid., s. 201). 

 

Vidare ger han sin strukturella definition en individuell dimension genom tillägget: 

”… band mellan individer- sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och 

pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam 2000 se Eriksson 2003 s. 4). 

  

4.2.2 Det sociala kapitalets olika värden 

Putnam (1996) förtydligar innebörden av socialt kapital genom att presentera vissa centrala 

värden eller komponenter inom socialt kapital. Dessa verkar ömsesidigt förstärkande av 

varandra. Förtroende är en av dessa och beskrivs som direkt avgörande för ett varaktigt 

samarbete. Ett starkt förtroende skapas genom bestående personliga relationer mellan 

medborgarna. Ett förtroendekapital för att samarbeta uppstår lättast i mindre samhällen. 

Normer är en annan beståndsdel av socialt kapital som binder samman människor. Normer 

skapas och vidmakthålls genom förebilder, socialisering och sanktioner. Den viktigaste 

normen för socialt kapital är ömsesidighet. Ömsesidighet i detta sammanhang kännetecknas 

framförallt av ett löpande socialt utbyte utan återkrav, även kallat generaliserad ömsesidighet. 

På en individnivå kan vänskapsrelationer exemplifiera generaliserad ömsesidighet. På en 

samhällsnivå kännetecknas begreppet av en medborgerlig känsla av ömsesidig förpliktelse 

och ansvarsfullt handlande. Socialt kapital blir ur denna utgångspunkt en samhällstillgång, då 

problem i första hand löses genom det kollektiva handlandet. Människor handlar av egen god 

vilja utan att förvänta sig att få tillbaka något i gengäld. Nätverk är ett annat värde inom 

socialt kapital som beskrivs som en förutsättning för socialt utbyte. Nätverken kan vara av 

flera olika slag. Horisontella nätverk är täta nätverk, som kännetecknas av att de för samman 

människor med likvärdig status och makt. Samarbete sker utifrån den ömsesidiga nyttan. 

Exempel på horisontella nätverk är kollektiva sammanslutningar såsom kulturella föreningar. 

Vertikala nätverk knyter samman människor med ojämlik status. Dessa typer av nätverk är 

därför svårare att upprätthålla och mindre tillförlitliga än de horisontella nätverken. Nätverk 

av medborgarengagemang har olika förutsättningar för samarbete, då de kan bestå av såväl 

svaga som starka band. De svaga banden är viktiga för att hålla ihop samhället och det 

kollektiva handlandet, då det knyter samman människor från olika grupper medan de starka 

banden enbart vidmakthåller samarbete inom en viss grupp (ibid.).  
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4.2.3 Medborgaranda 

Putnam (1996) menar att det i ett samhälle med ett väl förgrenat nätverk av olika frivilliga 

organisationer och sammanslutningar skapas en medborgerlig gemenskap, eller en 

medborgaranda, enligt Putnams benämning. Den formas genom aktivt deltagande och 

engagemang för det gemensammas bästa, genom exempelvis ett aktivt medlemskap i en 

medborgarorganisation eller ett kollektivt projekt. Istället för att sätta egenintresset i fokus 

strävar medborgarna efter att uppfylla bredare offentliga behov, för att därigenom uppfylla sig 

själva.  Medborgarandan ger således upphov till aktningsfulla och hjälpsamma medborgare 

som strävar efter lika rättigheter och förpliktelser för alla.  Vid uppkomna 

meningsskiljaktigheter kvarstår respekten och toleransen för varandra. Stark medborgaranda 

underbyggs ömsesidigt förtroende, normer och horisontella nätverk, som i sin tur skapar en 

trivsam och varm atmosfär i samhället. Medborgarandan får en ackumulativ effekt på 

samhället genom att den hela tiden ger upphov till nya goda cirklar som uppmuntrar till 

fortsatt medborgerligt engagemang och samarbete.  I det motsatta förhållandet, då 

medborgarandan är frånvarande, skapas istället onda cirklar präglade av exempelvis misstro, 

vertikala relationer, exploatering, och alienerade, maktlösa och isolerade individer (ibid.).  

 

4.2.4 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital 

Putnam (2006) gör en distinktion mellan det som han kallar för sammanbindande (engelskans 

”bonding”) och överbryggande (engelskans ”bridging”) socialt kapital. Sammanbindande 

socialt kapital är frivilligt eller ofrivilligt inåtblickande i den meningen att kapitalet förstärker 

och enar homogena identiteter och grupper. Snäva identiteter och starka band skapar en stark 

inre gemenskap präglad av solidaritet och lojalitet. Etniska sammanslutningar, religiösa sekter 

och vänner kan utgöra exempel på sammanbindande socialt kapital. Överbryggande socialt 

kapital är utåtblickande i den meningen att det omfattar människor tvärs över olika 

skiljelinjer. I motsats till det sammanbindande sociala kapitalet främjas externa tillgångar 

såsom information och möjligheter. Breda identiteter och svaga band främjar överbryggande 

nätverk och respekt över etniska gränser. Medborgarrättsrörelsen och ungdomsföreningar är 

exempel på sammanslutningar som består av överbryggande socialt kapital. Överbryggande 

och sammanbindande socialt kapital uppfyller olika mål och syften kan få såväl positiva som 

negativa effekter. En balans mellan dessa båda former av kapital är därför att föredra framför 
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att bara en av formerna förekommer.5 Putnam tillskriver emellertid det överbryggande sociala 

kapitalet störst betydelse, då han menar att det sammanbindande sociala kapitalet endast är 

fullgott nog som startkapital. I ett första skede kan det sammanbindande sociala kapitalet ge 

genom psykologiskt och socialt stöd åt missgynnande individer men därefter bör 

kontaktskapande ske i en vidare överbryggande kontext. Putnam menar att frånvaron av 

överbryggande socialt kapital kan skapa motsättningar i samhället, såsom intolerans, 

fördomar och rasmotsättningar, klassklyftor och diskriminering, medan närvaron av det 

motverkar förestående. Överbryggande socialt kapital är dock svårare att åstadkomma än 

sammanbindande socialt kapital (ibid.).  

 

4.3 Kritik mot socialt kapital 

Putnams teori om socialt kapital har utsatts för kritik från olika håll. En allmän kritik som 

riktas mot begreppet att det är alltför allomfattande och inte tillräckligt avgränsat. Såväl 

informella som formella nätverk kan omfattas i teorin, likväl som psykologiska faktorer 

såsom tillit och förtroende (Petersson & Rothstein 2006, se Putnam 2006). Det har också visat 

sig svårt och problematiskt att operationalisera begreppet, då inga distinkta eller tillförlitliga 

mått föreligger, vilket gör att socialt kapital är svårt att bevisa. Dessutom lämpar sig Putnams 

teori i första hand för statsvetenskapliga analyser på en samhällsnivå, varför teorin behöver 

kompletteras med sociologiska individinriktade teorier om socialt kapital (Eriksson 2003). 

Eriksson (ibid.) ger en sammanfattande bild av kritiken genom att hänvisa till olika kritikers 

synpunkter. Rothstein (2001, se Eriksson 2003) har ifrågasatt det sociala kapitalets hänvisning 

till deltagande i organisationer och nätverk som en källa för tillit och förtroende mellan 

människor. Det frivilliga organisationsväsendet ger inte självklara positiva effekter menar 

han, medlemmarna har olika förutsättningar och syften med organisationsdeltagande. 

Mellanmänsklig tillit behöver därför inte uppstå. Maktperspektivet relaterat till faktorer såsom 

klass, uppmärksammat av Pierre Bourdieu6, saknas till exempel i Putnams analyser. Borevi 

(2004) kritiserar Putnam för att han i sin distinktion mellan sammanbindande och 

överbryggande socialt kapital fokuserar på det överbryggande sociala kapitalets betydelse 

framför det sammanbindande. Båda formerna bör tillskrivas samma värde, menar Borevi. 

                                                 
5 Motsvarande diskussion, förs av Borevi (2004), som istället för sammanbindande och överbryggande socialt kapital talar 
om demos och etnos, där demos betecknar kollektiv samhörighet (överbryggande) och etnos sammanhållning inom gruppen 
(sammanbindande). Demos och etnos ingår i ett spänningsförhållande, varav en balans mellan dessa måste komma till stånd. 
 
6 Bourdieu förutsätter inte att utbyten inom nätverk bygger på tillit och ömsesidighet, då socialt kapital sammankopplas med 
tillgångar hos individen. Dessa tillgångar är till stor del förutbestämda och beroende på tidigare mobiliserat ekonomiskt, 
kulturellt och symboliskt kapital (Eriksson, 2003). 
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5 Empirisk redovisning 

Följande avsnitt redovisar det kvalitativa intervjumaterial som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis ges en presentation av föreningen för att ge en bakgrund och ett sammanhang 

till den efterföljande emiriska resultatredovisningen. Denna information är, där inget annat 

anges, baserad på den informantintervju som gjordes men föreningsordföranden den 22/11, 

2007.  

 

5.1 Presentation av föreningen  

Den internationella vänskapsföreningen som är föremål för studien ligger i en 

glesbygdskommun i Mellansverige. Den bildades 2005 på initiativ av en internationell 

kvinnogrupp och beskrivs som en familjeförening, då den huvudsakliga målgruppen består av 

familjer med utländsk bakgrund. Men alla som tycker det är roligt att lära känna och umgås 

med folk från andra länder och har ett intresse för mångkultur är välkomna. Det finns för 

närvarande omkring hundra medlemmar i föreningen, varav omkring sextio är vuxna och 

fyrtio är barn. Av dessa är endast ett mindre antal, omkring trettio stycken, aktiva medlemmar 

som löpande deltar i föreningens aktiviteter. Återstående antal är så kallade stödmedlemmar, 

vilka huvudsakligen bidrar ekonomiskt till föreningens verksamhet. Föreningen riktar sig till 

såväl personer med svensk som utländsk bakgrund, även om basen i föreningen, allt sedan 

dess bildande, utgörs av personer med utländsk bakgrund. Föreningen har en tydlig 

internationell prägel, eftersom medlemmarna kommer från totalt arton olika länder. Andelen 

medlemmar med svensk bakgrund uppgår till antalet till omkring tjugo, varav hälften av dessa 

är aktiva i föreningen.  

 

5.1.1 Föreningens mål och visioner 

Föreningens övergripande målsättning är att skapa vänskap och gemenskap mellan människor 

i kommunen, oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Som vänskapsförening syftar 

föreningen till att utgöra en mötesplats för människor och ett forum för nätverksskapande. 

Föreningsordföranden sammanfattar föreningens roll och vision genom orden; ”En dörr in i 

samhället och ett fönster ut mot världen”. Föreningen har tydliga integrationsfrämjande och 

etniskt gränsöverskridande mål som formuleras enligt följande: 

 
- Vara en dörr in i samhället för alla invånare i kommunen, både praktiskt och socialt. 
- Vara ett fönster till andra kulturer, länder och språk. 
- Hjälpa till med myndighetskontakter och problemlösning. 
- Arbeta för att nya invånare skall känna sig välkomna och hemma i kommunen. 
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- Arbeta för mångfald och integration i samhället samt bygga broar mellan olika 
kulturer. 

- Att stötta varandra inom föreningen.  
(källa: informationsblad om föreningen) 

  
 

5.1.2 Verksamhet 

Föreningens verksamhet planeras i enlighet med föreningsmedlemmarnas önskemål och de 

uppsatta föreningsmålen. I detta sammanhang betonas vikten av att lära känna varandra, ha 

roligt tillsammans och ta till vara de olika medlemmarnas varierande bank av kunskap. 

Föreningens verksamhet och aktiviteter sker under både spontana och organiserade former. 

Föreningens möteslokal, som står öppen på eftermiddagen varje dag, är till för att människor 

spontant ska kunna träffas och umgås, spela spel eller ta en fika. Men under en dag i veckan 

organiseras även så kallade trivselkvällar, då föreningsmedlemmar eller föreningsintresserade 

inbjuds att delta i en speciell aktivitet, såsom ett föredrag, filmvisning eller matlagning. 

Föreningen hjälper även på daglig basis sina medlemmar med utländsk bakgrund att ”hitta 

vägar in i det svenska samhället”, genom att erbjuda samhällsinformation eller att ta kontakt 

med olika myndigheter och med arbetsmarknaden. Aktiviteter som planeras under året och 

även genomförts vid tidigare tillfällen är; gemensamma utflykter och fester, särskilda 

aktiviteter och möten för den kvinnogrupp och mansgrupp som finns i föreningen.  

Kommunen samarbetar med föreningen för att uppnå integrationspolitiska mål och föreningen 

finns därför, tillsammans med andra samhällsaktörer, för närvarande representerad i en 

särskild kommunal integrationsgrupp som jobbar med flyktingar och nyanlända personer på 

olika sätt.  
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5.2 Resultatredovisning av intervjuerna 

I detta avsnitt redovisas det empiriska resultat som de kvalitativa intervjuerna genererade. För 

att ge materialet en överskådlighet har det strukturerats, i enlighet med metoden för 

meningskoncentrering. De citat som presenteras ämnar således ta fasta på väsentliga 

meningssammanhang i intervjupersonernas svar, varefter de har inordnats under olika 

tematiserade rubrikavsnitt. Tematiseringen är gjord utifrån studiens syfte och frågeställningar 

och med avsikt att förenkla den efterföljande analysen, som följer samma rubriksättning, 

fråntaget alla underrubriker. De valda temarubrikerna är; Föreningen som etniskt 

gränsöverskridande mötesplats och Föreningen som social integrationsaktör. 

Intervjupersonerna är kategoriserade utefter kön, följt av förkortningen ”SB” eller ”UB”, där 

SB står för svensk bakgrund och UB står för utländsk bakgrund.  

 

5.2.1 Föreningen som etniskt gränsöverskridande mötesplats 

För att uppmuntra intervjupersonerna till reflektion över den egna upplevelsen av föreningen 

som etniskt gränsöverskridande mötesplats ställdes olika intervjufrågor på detta tema. 

Skiftande beskrivningar av både möjligheter för och hinder mot föreningen som etniskt 

gränsöverskridande mötesplats framkom, varför svaren har inordnats i underrubrikerna 

Möjligheter respektive Hinder.  

Möjligheter  

Föreningen upplevdes som etniskt gränsöverskridande i betydelsen av en internationell 

vänskapsförening; en mötesplats för människor från hela världen. Föreningens atmosfär och 

gemenskap över etniska gränser beskrevs som positiv. En intervjuperson gav en målande 

beskrivning av upplevelsen av detta;  

 
Vi är ju väldigt olika, men vi har det så trevligt och det fungerar så bra. Vi är ju från 16 olika länder, 
tror jag…//…Tänk, vi har ju våra trivselträffar på onsdagar, och tänk att vi har ju så trevligt. Några 
spelar pingis, några pratar, några lägger pussel och några jobbar med dator. Vi har så mycket olika 
aktiviteter…//…Alla är så glada när man kommer dit, och ropar ”hej” när man är i dörren (Kvinna 
SB). 

 

En annan intervjuperson lyfte fram alla internationella vänner som hon fått genom föreningen; 

 
Jag kan inte räkna alla vänner, dom är många. Från olika länder…från Irak, från Jordan, från 
Brasilien, från Indonesien från Indien…//… (Kvinna UB). 

 

För personer med svensk bakgrund beskrevs föreningslivet som etniskt gränsöverskridande 

termer av ”mångkultur” och ”kulturutbyte”, vilket ansågs ge nya lärdomar och insikter. 

”Svenskar” upplevdes även som svåra att lära känna av en intervjuperson; 
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Jag tycker nog att det är mångkulturellt alltså…Det är kul att höra om invandrarna och deras 
levnadsöden…//…Jag tycker det är kul, att träffas och jag försöker gå så ofta jag kan (Man SB).  

 
Jag är medlem på grund av intresse för olika kulturer och utbyten. Jag får ut mer av att umgås med 
utländska personer, än med de med svensk bakgrund. Det är svårt att lära känna svenskar. Man lär sig 
mycket genom detta (Kvinna SB).  

 

Föreningens förmåga att överbrygga etniska skillnader och skapa en god gemenskap mellan 

de föreningsaktiva, eller en ”melting- pot” som en intervjuperson uttrycker det, omnämndes 

av flera intervjupersoner med både svensk och utländsk bakgrund. Vissa konflikter och 

meningsskiljaktigheter uppgavs emellertid existera inom föreningen, på grund av det som 

beskrevs som ”kulturkrockar” eller konflikter av en vardaglig trivial natur som uppstår 

överallt i samhället; 

 

Jag tycker att det fungerar, även mellan dom olika invandrarna. Fast ibland är det lite kulturkrockar 
och sånt, och särskilt från början. Hur man uppfostrar sina barn och sånt där...//…Men nu till slut tror 
jag att vi har skapat en blandning, som en melting-pot, med allt därinne. Och sen har vi skapat något 
eget, så att det funkar jättebra, vi har någonting som ligger ovanför alla dessa skillnader (Kvinna UB). 

 
Bland de som är mest aktiva, de som kommer till olika träffar, tycker jag det är en väldigt bra 
gemenskap. Det kan ibland vara lite knorrande hit och dit…//…Men så är det ju överallt. Så överlag 
kan man väl säga att det är väldigt bra gemenskap. Folk pratar med varandra över språkgränser och 
sådär (Kvinna SB). 

 

Föreningen beskrevs även som en öppen mötesplats för alla som önskade komma, oavsett 

etnisk bakgrund och föreningsmedlemskap. Trivselkvällarna beskrevs som ett bra tillfälle att 

”visa upp” sin kultur och för nya möten och lärorika ”kulturutbyten”. En intervjuperson 

förklarar; 

 
Vi anordnar aktiviteter då både medlemmar och gäster kan komma…//…Man behöver inte vara medlem 
för att komma till trivselkvällarna eller till aktiviteterna som vi anordnar. Då får vi visa lite grann om 
våra olika kulturer och sen lär vi ju oss samtidigt också…//…Till exempel förra gången, då vi hade 
kvinnoträff och ett knytparty. Det är någonting som händer väldigt ofta här i Sverige. Och då kom en 
person som säljer kryddor, och man fick provsmaka och köttbullar och sill och sådana grejer som är 
väldigt svenska och julmat. Så alla invandrarkvinnor fick provsmaka på svensk julmat. Så på det sättet 
så blir det ett utbyte (Kvinna UB). 

 

Hinder 

I ett tydligt avseende framkom det att föreningen som mötesplats inte lyckats vara etniskt 

gränsöverskridande, och det gäller den ojämna sammansättningen av föreningsmedlemmar 

med svensk och utländsk bakgrund. För närvarande är majoriteten föreningsaktiva av utländsk 

bakgrund. Alla intervjupersoner, undantaget en, uttryckte svårigheten i att nå ut till personer 

med svensk bakgrund. En intervjuperson uttryckte detta faktum enligt nedan;  
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Nu har ju vi (föreningen) hållt till här och haft den här lokalen och föreningens aktiviteter har varit 
under ett och ett halvt år. Jag tror det kanske har kommit två personer hit, som bor här i husen 
omkring, som är svenskar. Trots att vi har sådana här temaaktiviteter på onsdagskvällarna/…/ Så det 
är jättesvårt att nå svenskarna (Kvinna SB). 

 

Några möjliga orsaksförklaringar till att personer med svensk bakgrund inte är engagerade i 

föreningen angavs av intervjupersonerna. Rädsla och osäkerhet för förändringar eller för det 

”främmande” och ”nya” beskrevs som två möjliga hinder;  

 

Många svenskar är så rädda och osäkra…//…De vet inte hur de ska tackla förändringar…//… 
Ja, dom kommer ju inte på våra trivselträffar. Jag vet inte om dom är rädda för lokalen eller vad det 
är...//…(Kvinna SB). 

 
Trots att vi har sådana här temaaktiviteter på onsdagskvällarna, så det är jättesvårt att nå svenskarna, 
för du vet som svensk går man ju inte in om man inte vet vad det är för någonting man kommer att 
möta, jag är ju likadan själv. Helst om man går ensam…//…Det är någonting nytt, man vet inte vad 
man möter bakom den här dörren, och det skrämmer oss svenskar (Kvinna SB). 

 

Fördomar mot personer med utländsk bakgrund är något som rädslan kan grunda sig i, menar 

en annan av intervjupersonerna; 

 

Det är svenskarna som har svårt att umgås med invandrarna, och jag vet varför…//… Kommer det 
olika människor som är från islam, eller är muslimer, tänker de Bin Laden eller Al Qaida…//…om de 
till exempel ser en kvinna som har slöja tänker de att hon är från Al Qaida eller hon är jättefarlig, men 
så är det inte (Man UB). 

 
En annan intervjuperson betonade dock att situationen i kommunen i sin helhet inte kan 

beskrivas som ”invandrarfientlig”;   

 
Man läser i tidningen och man tittar på TV och många andra städer har dom invandrarfientlighet och 
skit. Och jag kan inte se något sånt här. Inte vad jag har sett, utan här hejar alla på varandra (Man 
SB). 

 
I de fall då fördomar och rädsla beskrevs, uppgavs okunskap kunna vara en inverkade faktor;  

 

Jag tror att det är okunskap faktiskt. Man vet för lite om andra kulturer. Man vågar inte riktigt ta reda 
på hur själv. (Kvinna SB) 

 

En annan intervjuperson trodde att det var en generationsfråga och handlade om de äldres 

rädsla för ”kulturkrockar” och för att ta kontakt;  

 

Det är ju mycket äldre i kommunen…//…Dom här äldre törs inte ta kontakt tror jag…//…Det är ju den 
här kulturkrocken tror jag. Dom äldre är lite rädda. För att dom inte ska förstå dom…Ja, det är en helt 
annan kultur (Man SB). 
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Medan en annan intervjuperson ansåg att personer med svensk bakgrund räds det personliga 

mötet med personer med utländsk bakgrund och därför ofta väljer att närvara vid speciella 

evenemang och tillfällen som föreningen anordnar i kommunen.  

 

När man har internationell mat eller internationell fika. Det är ju megapopulärt. Men just det här när 
det blir ett personligt möte, det är där man som svensk blir skraj av sig (Kvinna SB).  

 

Svårigheter i och en ovana av att umgås med personer med utländsk bakgrund uppgavs som 

en orsaksförklaring till ”svenskarnas” frånvaro i föreningen; 

 

Jag tror att svenskarna har svårt att umgås med invandrare och flyktingar. …//… Men om de kommer 
och sitter och pratar och lär känna varandra bättre är det mycket enklare att umgås sen, men inte varje 
dag som vi gör. Vi brukar inte ringa innan och säga; - ”Åh, jag ska komma till dig” (härmar hur en 
svensk gör). Vi bara kommer…//…(Man UB). 
 

Språkliga hinder sågs också som tänkbara orsaksförklaringar till svårigheterna att mötas och 

bygga upp ett förtroende; 

 

Vi pratar inte samma språk. De pratar bara svenska som jag…Det är svårt…Jag har bott länge i 
Sverige, men jag kan inte prata så bra. Jag pratar fel. Varför ska du lita på en? (Kvinna UB). 

 
Medan en annan intervjuperson såg språkfrågan som ett mindre hinder; 
 

Jag kan väl ingen jugoslaviska eller så…inte engelska än gång. Men kommer de och vill prata lite…då 
får man ju lyssna. Kan de inte uttala orden riktigt så förstår man ju i alla fall (Man SB). 
 

 

5.2.2 Föreningen som social integrationsaktör 

Föreningens betydelse som en social integrationsaktör framträdde, utifrån intervjupersonernas 

svar, på tre centrala områden; föreningens betydelse för social gemenskap och socialt samspel 

och för kontakter och nätverk och slutligen som informationskanal. Inledningsvis ombads 

intervjupersonerna emellertid associera fritt kring begreppet integration och därefter resonera 

kring vad föreningen kunde ha för betydelse i denna process.  

 

Integrationsbegreppet 

De flesta av intervjupersonerna beskrev integration som en ömsesidig process, som gäller 

både personer med svensk och utländsk bakgrund, eller som två av intervjupersonerna 

uttrycker det;  

 

…//…Det ska bli som en naturlig integration, både från svenskar till invandrare och invandrare till 
svenskar. Det är ju inte bara invandrarna som ska integreras utan också svenskarna som ska integreras 
till det nya samhället. Och det är ju det trögaste arbetet känns det som (Kvinna SB). 
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Det funkar bara om det sker från två håll, annars funkar det inte. Man måste vara nyfiken, och vara lite 
öppen för andra kulturer (Kvinna UB). 

 

Föreningens betydelse för social gemenskap och socialt samspel  

I intervjuerna framkom olika uppfattningar och beskrivningar om gemenskap och socialt 

samspel i föreningen. För personer med utländsk bakgrund tillskrevs föreningen en djupare 

social innebörd än vad personer med svensk bakgrund gjorde. En intervjuperson med utländsk 

bakgrund förtydligar på vilket sätt föreningen har en social betydelse för henne;  

 

Att man har någonstans att komma och träffa andra kvinnor och prata om sina problem och sånt, så det 
betyder jättemycket. Man får sina egna kompisar, inte sin mans kompisar. Sina egna vänner som man 
kan ringa till. Och sen att man får komma ut och att man gör aktiviteter tillsammans och har roligt 
ihop. Så det betyder jättemycket (Kvinna UB). 

 

För en annan spelade föreningen en ytterst väsentlig social roll, genom liknelsen av den som 

en ”andra familj”;  

 
Den betyder så mycket…//…Föreningen är som en andra familj och jag brukar säga till 
föreningsordföranden att hon är som en svensk mamma (Man UB). 

 

En annan intervjuperson menade att föreningen gav tillfälle att träffa andra personer, speciellt 

personer med svensk bakgrund, och den integrativa upplevelsen som detta medförde; 

 

Ja, gemenskapen, eftersom man som invandare inte känner så många…//…Det är lite svårare att 
komma i kontakt med svenskar. Och även med andra också. Så det är ett väldigt bra sätt att träffa 
andra och känna sig mer integrerad  (Kvinna UB). 

 

Föreningen beskrevs också som en naturlig mötesplats där möten kan ske under avslappande 

former; 

 
…//…Man möts under mer avslappnade former…//… Vi har till exempel haft hantverk i kvinnogruppen, 
och dom har tagit med sig hantverk och visat…//…Men det vart allmänt mingel och symaskinen kom 
inte ens fram.. Så…just att det blir en naturlig mötesplats (Kvinna SB). 
 

Den sociala gemenskapen i det omgivande samhället, utanför föreningen, upplevdes överlag 

som bristande. Människor med svensk bakgrund ansågs isolera sig socialt, varför det är lätt att 

känna sig ensam som nyinflyttad till kommunen. Föreningen upplevdes därför kunna spela en 

viktig social roll. En intervjuperson förklarar;  

 

…//…De (personer med utländsk bakgrund) klagar på att de inte känner sin granne, eller att folk inte 
stannar och småpratar direkt och man kan lätt känna sig ensam och så…Och där har ju vi (föreningen)  
fyllt en väldigt stor funktion, just att vi har öppet på onsdagskvällarna…Ja, då har man  ju någonstans 
att kunna komma, för att både prata svenska och arabiska..//… (Kvinna SB).  
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Samma intervjuperson tror dessutom att tryggheten som föreningen skapar kan ge externa 

effekter på det övriga samhället genom att allas olikheter börjar betraktas som något positivt 

och naturligt;  

 
Känner man trygghet inom gruppen…då är man inte lika främmande för alla andra utländska personer 
som man möter på gatan. Utan då känner man mer förståelse.  Alla har ju med sig olika bakgrund 
också. Det har man ju som svensk också, man har ju olika bakgrund. Alla är ju inte stöpta i samma 
format. Så man lär ju sig förhoppningsvis att man inte kan behandla alla likadant. En person som har 
slöja är ju inte farlig, det är ju inget fel i det, jag menar nu går ju alla svenskar ungdomar med en 
mössa på sig, uppenbarligen (Kvinna SB). 

 

Även om den interna sociala gemenskapen inom föreningen upplevs som stark står många 

utanför, både personer med svensk och utländsk bakgrund. En av intervjupersonerna berättar;  

 

Vi som är med i föreningen vi har ju en väldigt bra social kommunikation och allt det här, men det är ju 
alla utanför som inte vågar (personer med svensk bakgrund)…//….Det är svårt att nå ut även till 
invandrare som inte vill vara med…//…Jag tror med tidens tand så blir det bättre, men just nu, det är 
trögt…//…(Kvinna, SB)  

 

Föreningens betydelse för kontakter och nätverk 

Under intervjuerna framkom skiftande beskrivningar och upplevelser av föreningens 

betydelse för att på olika plan skapa kontakter och nätverk i samhället. Intervjupersonerna 

med utländsk bakgrund hade alla olika personliga erfarenheter av föreningens betydelse för 

dem i detta sammanhang, medan personer med svensk bakgrund inte hade någon personlig 

erfarenhet av att föreningen hjälpt dem i deras kontaktskapande med samhället.  

 

En av intervjupersonerna som ansåg att föreningen hade haft betydelse i detta avseende 

berättade att föreningen hjälpt henne att ta olika kontakter med kommunen; 

 

Om jag inte kan ta kontakt med kommunen kan de (föreningen) hjälpa. Dom kan ta kontakt med 
kommunen…//…(Kvinna UB).  

 

En annan av intervjupersonerna hade med hjälp av ett projekt i föreningens regi fått ett arbete; 

 

Jag kände personer genom projektet…//…(räknar upp vilka) och dom sade att de behövde någon 
invandrarguide och jag fick jobb. Och efter det fick jag jobba med integration…//… (Man UB). 

 

En annan intervjuperson upplevde dock inte att föreningen hjälp henne med kontaktskapandet 

på ett professionellt plan, förutom i det avseendet att hon genom olika styrelseuppdrag i 

föreningen lärt sig att föra protokoll. Den sociala betydelsen av föreningen övervägde dock 

den professionella;  
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…//…Att man får komma ut och göra aktiviteter tillsammans och har roligt ihop betyder jättemycket. 
Professionellt kanske inte så mycket. Men man får man prova på att skriva protokoll till exempel, så det 
är jättebra, så det har jag tränat jättemycket på. Så om man skulle man skriva protokoll nu, är det inga 
problem  (Kvinna UB). 

 

Föreningens betydelse som informationskanal 

Föreningen framträdde som en betydelsefull informationskanal för intervjupersonerna med 

utländsk bakgrund. En av intervjupersonerna exemplifierar vilken typ av information 

föreningen kan bistå med; 

 

…//…Att de (föreningen) ska möta dem (personer med utländsk bakgrund) och göra hembesök och 
berätta om Sverige och lagarna. Hur man kommer som flykting till Sverige. Att man har rättigheter, 
inte skyldigheter. Och berätta att det är så och så. Och bland, om till exempel en invandraren vill köpa 
bil, vilka försäkringar man har och så…//…På det här sättet kan man hjälpa varandra…//… Och om 
man har fått hem en räkning eller brev kan man hjälpa till och förklara. Många förstår inte, även efter 
fem år. Och vi kan hjälpa till och fylla i…//…(Man UB).  

 
En annan intervjuperson beskriver föreningens betydelse i meningen av att lära ut det hon 

benämnde som ”dolda koder”;  

 
Inom föreningen, hjälps man åt. Vi som har bott här längre än de som är nykomna, vi kan säga hur det 
funkar, och lite dolda koder, att man inte ska avbryta någon när de pratar och så…//… man måste lära 
sig alla nya regler och hur det funkar mellan människor, på arbetsplatsen och allt det där. En massa 
koder som inte finns någonstans, för man kan inte läsa sig till det, i någon bok...//…(Kvinna UB). 

 

Föreningens möjligheter att inverka positivt på den språkliga inlärningen betonas av 

intervjupersonerna med utländsk bakgrund;   

 

När jag kom in föreningen, kände jag att det skulle bli jättebra, att få träffa andra svenskar och umgås. 
Jag tycker att varje möte, om jag lär mig ett eller två ord, blir det jättemycket. Det är därför jag tycker 
att det är intressant (Man UB).  

 
…//…Vi är väldigt måna om att alla ska prata svenska när man är där. Även om man kan prata lite 
grann med sina…men för det mesta ska man prata svenska, så att alla lär sig ord och sådär...//… Då 
kan man träna svenska jättemycket, eftersom man ska prata svenska där, så man lär sig snabbare 
kanske. Och det måste man få göra (Kvinna UB). 
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras det insamlade empiriska materialet utifrån valda teoretiska 

utgångspunkter och begrepp samt utifrån tidigare gjord forskningsöversikt. Kapitlet följer 

samma tematiserade rubriksättning som det empiriska resultatet, fråntaget alla underrubriker 

och nyckelbegrepp, eftersom dessa, genom att ta fasta på vissa centrala ämnesområden, endast 

var ämnade som hjälp inför analysprocessen.  

 

6.1 Föreningen som etnisk gränsöverskridande mötesplats  

I intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser framträdde både möjligheter för och 

hinder mot föreningen som etnisk gränsöverskridande mötesplats. Föreningens uppsatta mål 

och ambitioner att vara en etnisk gränsöverskridande mötesplats bekräftades av 

intervjupersonerna i deras beskrivningar av föreningen som en plats för vänskap och 

gemenskap med människor från andra länder, ”mångkultur” och ”utbyten” eller som en 

intervjuperson uttryckte som en ”meltingpot”, en öppen och välkomnande atmosfär för alla 

oavsett etnisk bakgrund och föreningsmedlemskap etc. Endast mindre konflikter och 

meningskiljaktligheter av trivial natur rapporterades i form av ”kulturkrockar”. Föreningen 

motsvarar i enlighet med dessa beskrivningar gränsöverskridande kvaliteter av begreppen 

social integration och social sammanhållning, eftersom det beskrivna föreningsklimatet tycks 

vara präglat av ett socialt samspel och ett nätverk som bygger på erkännande av olikheters 

egenvärde, ett meningsutbyte och mänskliga relationer med inkluderade mål och lika 

rättigheter. Relaterat till Putnams definition av socialt kapital kan intervjupersonernas svar 

tolkas i relation till både sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Föreningens 

interna gemenskap och sammanhållning, som beskrivs som vänskapsrelationer, kan verka 

förstärkande av sammanbindande socialt kapital som förutsätter starka band av solidaritet och 

lojalitet inom en grupp. Det sociala utbytet i form av personliga relationer och ett gott 

samarbete, kan i detta avseende även kopplas till sociala värden inom socialt kapital såsom 

normer av generaliserad ömsesidighet och förtroende. Föreningens gemenskap är 

överbryggande, i betydelsen av att den sträcker sig över etniska skiljelinjer och språkgränser. 

Uttalanden som handlar om utbyten, mångkultur, ”melting-pot” och etniskt välkomnande 

atmosfär och öppenhet styrker detta resonemang om ett överbryggande socialt kapital inom 

föreningen som mötesplats. I detta avseende utgör föreningen den interkulturella mötesplats 

eller arena för social interaktion och på sikt social integration som tidigare forskning talar om 

(se exempelvis Sandberg 1998; Hofstede & Hofstede 2005; Gadamer 1975 se Taylor 2003).  
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I intervjupersonernas svar bekräftas emellertid även den polariserade sida av föreningslivet 

som tidigare forskare lyft fram (se exempelvis Myrberg 2004; Osman 2005; Bengtsson 2004; 

Lahti Edmark & Cox 2006) i fråga om den ojämna medlemssammansättningen av personer 

med svensk och utländsk bakgrund i föreningen, trots föreningens etniskt överbryggande och 

integrativa mål. Detta kan ses som ett hinder mot föreningen som etnisk gränsöverskridande 

mötesplats. Personer med svensk bakgrund är klart underrepresenterade och frånvarande i 

föreningen, vilket av intervjupersonerna framställdes som ett trist faktum och till viss del som 

ett problem för föreningen som mötesplats, även om basen i föreningen allt sedan dess 

uppkomst beskrivs bestå av personer med utländsk bakgrund. De aktiva 

föreningsmedlemmarna som löpande kommer till möteslokalen för så kallade trivselkvällar 

eller till andra föreningsaktiviteter är i huvudsak personer med utländsk bakgrund, trots att 

föreningens aktiviteter är av överbryggande karaktär. Otaliga försök att nå ut till personer med 

svensk bakgrund uppges ha gjorts utan framgång. Relaterat till teorin som socialt kapital 

hämmas överbryggande socialt kapital av att föreningen inte lyckas vara en mötesplats för 

såväl personer med svensk som utländsk bakgrund, även om föreningen framgångsrikt lyckats 

förena människor från andra länder och överbrygga de etniska skillnaderna ur denna 

synpunkt. Att antalet representerade länder i föreningen uppgår till arton är en framgång i sig 

och en tydlig indikation på föreningens interna interkulturalitet men begränsningen ligger i att 

uppnå överbryggande socialt kapital, betraktat som ett socialt samspel och meningsutbyte 

mellan personer med både svensk och utländsk bakgrund.  

 

Svårigheterna i att föreningsverksamheten nå ut till personer med svensk bakgrund och på så 

sätt uppnå externa värden av överbryggande socialt kapital hämmas, enligt 

intervjupersonerna, av olika orsaksförklaringar såsom; rädsla och osäkerhet för det 

främmande och nya och för det personliga mötet med personer med utländsk bakgrund, hos 

exempelvis den äldre generationen. Fördomar och okunskap om personer med utländsk 

bakgrund, till exempel om muslimer, tros även spela in i detta sammanhang. Svårigheter i den 

sociala kontakten och en ovana vid att umgås med personer med utländsk bakgrund tros även 

inverka och till viss del språkliga hinder. När väl personer med svensk bakgrund lockats att 

delta i föreningens aktiviteter är det vid speciella temaaktiviteter, såsom vid internationell fika 

eller matlagning, då det personliga mötet inte är lika påtagligt, menar en intervjuperson. 

Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att det i intervjupersonernas svar inte framkom att 

kommunen i sin helhet upplevdes som främlingsfientlig, som en av intervjupersonerna tydligt 
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påpekade i sitt uttalande. Däremot pekade alla intervjupersoner på vissa upplevda 

alienationsskapande samhällstendenser, kopplade till föreningens verksamhet.  

 

Även om det utifrån denna studie inte kan dras några generella slutsatser som det lokala 

närsamhället i sin helhet och om föreningens betydelse i detta sammanhang, skulle ovan 

nämnda faktorer kunna tolkas som indikatorer som hämmar den medborgerliga gemenskapen, 

eller medborgarandan, enligt Putnams benämning. Den starka gemenskap och trivsamma 

atmosfär, präglad förtroende och normer av öppenhet, respekt och ömsesidighet, som 

intervjupersonerna förmedlar i beskrivningar av föreningen, och som även kännetecknar en 

god medborgaranda och ett socialt kapital i stort, kommer inte i medborgarna i det övriga 

samhället till godo i samma utsträckning. I frånvaron av personliga och etniskt 

gränsöverskridande möten, som föreningen som mötesplats kan bidra till, tycks misstro och 

alienationsskapande störa den medborgerliga andan i samhället. Intolerans och fördomar är 

även, enligt Putnam, faktorer som uppkommer när överbryggande socialt kapital är 

frånvarande i samhället och bör därför tolkas som oroväckande tendenser i ett samhälle. 

Samma resonemang om det interkulturella mötets centrala betydelse för att inte sociala 

spänningar och problem, såsom diskriminering, ignorans och fördomar, ska uppstå i ett 

samhälle styrks av flertalet olika forskare från andra forskningsfält (se till exempel Gadamer 

1975 se Taylor 2003; Roth 1996; web dok 1).  

 

6.2 Föreningen som social integrationsaktör 

När intervjupersonerna ombads att fritt resonera kring betydelsen av integration, beskrev alla 

intervjupersoner på något sätt integration som en ömsesidig process som gäller personer med 

både svensk och utländsk bakgrund. En möjlig tolkning av denna till synes klarsynta 

uppfattning är att föreningen genom sina uppsatta mål, kan ha skapat vissa rådande normer 

och föreställningar, i enlighet olika värden för socialt kapital, som avspeglades i svaren hos de 

föreningsaktiva. Positiva upplevelser av föreningen som mötesplats är troligtvis också av 

avgörande betydelse. Föreningens roll som social integrationsaktör lyftes fram på tre centrala 

områden; föreningens betydelse för social gemenskap och socialt samspel och för kontakter 

och nätverk och slutligen som informationskanal.  

 

Social gemenskap och socialt samspel diskuterades av intervjupersonerna utifrån en både 

individuell och samhällelig aspekt. På ett individuellt plan kan det konstateras att föreningen 

hade en djupare social innebörd för personer med utländsk bakgrund än för personer med 



34 

svensk bakgrund. Föreningens betydelse i detta sammanhang beskrevs i termer av vänskap, 

gemenskap och i ett fall i betydelsen av en ”andra familj”. Integrativa upplevelser av 

gemenskapen med personer med svensk bakgrund beskrevs även.  Den djupare sociala 

innebörden av föreningsmedlemskapet kan, i enlighet med Putnams resonemang, tolkas i 

betydelsen av ett sammanbindande startkapital som i ett första skede ger människor 

psykologiskt och socialt stöd. I detta fall skulle den mötesplats som föreningen kan erbjuda 

till nyanlända personer i kommunen och till dem med ett svagt socialt nätverk kunna anses 

fungera som ett sammanbindande startkapital. Det sociala och psykologiska stöd som 

föreningen kan bistå med skulle till exempel kunna vara en gemenskap och social tillhörighet 

vilket ger en social trygghet i vardagen. En intervjuperson beskriver till exempel föreningen 

som en betydelsefull plats för att möta och diskutera problem med andra kvinnor.  

 

Det sammanbindande startkapitalet tycks dock ha svårigheter att kunna utvecklas och ge 

upphov till överbryggande externa effekter, på grund av tidigare nämnda hinder och 

svårigheter i kontakten med personer med svensk bakgrund. Detta skulle kunna betraktas som 

ett styrkande argument för att, som Weisinger och Salipante (2005) hävdar, sammanbindande 

socialt kapital dominerar över överbryggande socialt kapital i den frivilliga sektorn, även i de 

fall då föreningen har etniskt överbryggande målsättningar. Författarnas konklusion om att det 

sammanbindande sociala kapitalet i första skede bör stärkas, för att därefter kunna övergå till 

att bli överbryggande verkar överensstämma med de rådande förhållandena i den studerade 

föreningen. Tron på föreningens potential att på sikt genom sin verksamhet och mötesplats 

verka överbryggande är bland intervjupersonerna stark, även om intervjupersonerna ger 

uttryck för en uppgivenhet när dessa svårigheter diskuteras. Att notera är att föreningen i sin 

nuvarande form endast funnits under en tvåårsperiod, vilket verkar inge framtidshopp hos 

intervjupersonerna. I intervjupersonernas svar antyds det att föreningen genom att bli mer 

etablerad i samhället på sikt kan ge upphov till goda samhälleliga effekter på 

samhällsmedborgarna. Detta kan återknytas till det som Putnam, med hänvisning till 

medborgarandan, beskriver som goda cirklar, som uppmuntrar till medborgerligt engagemang 

och samarbete. En intervjuperson tror till exempel att den trygghet som skapas i föreningen 

kan bidra till att människor på sikt får mer förståelse och blir mindre främmande för personer 

de möter på gatan. Att medborgarna i kommunen visar intresse för föreningen och dess 

verksamhet vid speciella evenemang och tillfällen skulle också kunna tolkas som goda 

förutsättningar för ett ökat eniskt gränsöverskridande socialt samspel och gemenskap i 

samhället.  
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Föreningens betydelse för att skapa sociala kontakter och nätverk i samhället, förmedlas 

genom skilda erfarenheter av intervjupersonerna, där dess innebörd beskrivs som störst för 

personer med utländsk bakgrund. För personer med svensk bakgrund fyller föreningen 

funktionen som ett socialt nätverk av horisontell innebörd, det nätverk som Putnam beskriver 

som bestående av starka sammanbindande band av exempelvis vänskapsrelationer och 

gemenskap. För personer med utländsk bakgrund är även, som tidigare nämnt, det horisontella 

vänskapsrelaterade nätverket av överordnad betydelse, men föreningen har även givit upphov 

till, det som Putnam beskriver som, vertikala nätverk av svaga band som sträcker sig utanför 

föreningen. De vertikala nätverken beskrivs av Putnam som betydelsefulla då de verkar 

överbryggande i den meningen att de uppmuntrar och knyter samma människor från skilda 

grupper och därigenom uppmuntrar till kollektivt samarbete på ett samhälleligt plan. 

Intervjupersonerna beskrev i detta avseende hur föreningen hjälpt dem med att ta kontakter 

utanför föreningen, till exempel med kommunen och i sökandet av ett arbete, i enlighet med 

föreningens målsättning att erbjuda praktiskt hjälp att finna vägar in i samhället. På detta 

område kan föreningen anses ha uppnått såväl sammanbindande som överbryggande socialt 

kapital och tycks i enlighet med Sandbergs (1998) resonemang utgöra en betydande lokal 

arena för individer att stärka och utvidga sina nätverk.  

 

Tillgången till olika samhällsarenor, och dess inbördes relationer är avgörande för hur väl 

integrerat ett lokalsamhälle är, menar Sandberg (ibid.). Föreningens betydelse som en viktig 

informationskanal är här av central betydelse eftersom föreningsmedlemmarna på en löpande 

eller organiserad basis, erbjuds olika typer av praktisk samhällsinformation, såsom 

upplysningar om lagar, rättigheter, försäkringar och räkningar etc. En intervjuperson beskrev 

informationen som hon erhållit som ”dolda koder” som en nyanländ person måste lära sig i 

mötet med ett nytt land. Föreningens betydelse som språklig arena, där svenska kunde 

praktiseras, beskrevs även i detta sammanhang. Dessa resonemang kan även jämföras med 

Putnams diskussioner om externa tillgångar i form av information och möjligheter. I 

diskussioner om social integration kan dessa överbryggande externa tillgångar också anses 

vara av stor betydelse för individen att komma tillrätta i det sociala livet. Föreningens kan 

också tolkas som en extern tillgång eller informationskanal för det lokala samhället, då 

föreningen genom sin verksamhet besitter särskilda kunskaper om sociala 

integrationsprocesser. Att kommunen ser föreningen som en viktig social integrationsaktör 

bekräftas av föreningens representation i den lokal integrationsgrupp som finns i kommunen. 
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Föreningen kan därmed vara en del av ett samordnat arbete för lokal förändring och social 

integration.  

 

6.3 Sammanfattning  

Utifrån analysen av det empiriska materialet framträder både möjligheter för och hinder mot 

föreningen som etnisk gränsöverskridande mötesplats. Bland möjligheterna kan det 

konkluderas att föreningen utifrån sina målsättningar och ambitioner lyckats vara en etnisk 

gränsöverskridande mötesplats relaterat till det beskrivna föreningsklimatet bestående av en 

stark social gemenskap och vänskapsrelationer som går över etniska och språkliga skiljelinjer. 

Föreningen motsvarar i dessa beskrivningar gränsöverskridande kvaliteter av begreppen social 

integration och social sammanhållning, likväl de definitioner av sammanbindande men 

framförallt överbryggande socialt kapital som Putnam presenterar. Bland de hinder som finns 

mot föreningen som etniskt gränsöverskridande mötesplats, framstår den ojämna 

medlemssammansättningen av personer med svensk och utländsk bakgrund som ett sådant 

hinder, liksom de svårigheter som rapporteras i att föreningsverksamheten nå ut till personer 

med svensk bakgrund. Olika möjliga orsaksförklaringar till detta, som kan tolkas som 

alienationsskapande samhällstendenser eller hinder mot medborgarandan, uppges av 

intervjupersonerna. Dessa är att betrakta som försvårande omständigheter för att uppnå 

externa värden av överbryggande socialt kapital likväl som försvårande omständigheter av 

sociala integrationsprocesser. Några generella slutsatser om det lokala närsamhället i sin 

helhet och om föreningens betydelse i detta sammanhang kan dock inte dras, även om den 

starka gemenskap eller medborgaranda som intervjupersonerna förmedlar i beskrivningar av 

föreningen tordes kunna få en större spridning i samhället på sikt.  

 

Utifrån analysen empiriska materialet framträder även föreningens betydelse som en social 

integrationsaktör på tre centrala områden; föreningens betydelse för social gemenskap och 

socialt samspel och för kontakter och nätverk och slutligen som informationskanal. Gällande 

social gemenskap och socialt samspel kan det konstateras att föreningen har en djupare social 

innebörd för personer med utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund, vilket 

kan förklaras med Putnams resonemang, om ett sammanbindande startkapital som ger socialt 

och psykologiskt stöd till personer med ett svagt utbyggt socialt nätverk. Det 

sammanbindande startkapitalet tycks dock svårigheter att kunna utvecklas och ge upphov till 

överbryggande externa effekter på grund av tidigare nämnda hinder. Föreningens potential att 

på sikt skapa externa effekter, i enlighet med Putnams hänvisning till medborgarandan, 
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bedöms av intervjupersonerna som goda.  Föreningens betydelse för att skapa sociala 

kontakter och nätverk i samhället, tillskrivs störst betydelse för personer med utländsk 

bakgrund. Gemensamt för både personer med svensk och utländsk bakgrund, men av 

överordnad betydelse för personer med utländsk bakgrund, är föreningens sociala funktion 

som horisontellt nätverk, i detta fall bestående av vänskapsrelationer och gemenskap. För 

personer med utländsk bakgrund har även föreningen givit upphov till vertikala 

överbryggande nätverk, i detta avseende i form av kontakter med kommunen och i sökandet 

av ett arbete. Föreningen beskrevs även fylla funktionen som en viktig informationskanal 

genom att bistå med praktisk samhällsinformation till personer med utländsk bakgrund, vilket 

kan jämföras med Putnams diskussioner om tillgång till överbryggande nätverk, som ger 

externa tillgångar i form av information och möjligheter. Föreningens utgör också en extern 

tillgång eller informationskanal för det lokala samhället genom dess representation i den 

kommunala integrationsgruppen och kan därmed betraktas som en del av ett samordnat arbete 

för lokal förändring och social integration. 
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7 Diskussion   

Med syftet att studera hur en lokal förening kan fungera som en etnisk gränsöverskridande 

mötesplats och social integrationsaktör framstod den valda internationella vänskapsföreningen 

som ett lämpligt undersökningsforum, på grund av dess tydliga integrationsfrämjande och 

etniskt gränsöverskridande mål. Föreningsordföranden illustrerade denna ambition genom det 

symboliska uttalandet om föreningen som ”en dörr in i samhället och ett fönster ut mot 

världen”. Även om föreningens målsättningar var klart formulerade innan studiens påbörjande 

var de föreningsaktivas upplevelser av föreningen som en etnisk gränsöverskridande 

mötesplats och som social integrationsaktör oklara. Studiens syfte och frågeställningar 

framstod även som intressanta i förhållande till tidigare forskning på området, som visade på 

ett behov av att studera ”brobyggande” föreningar och interkulturella mötesplatser som kan 

generera ny kunskap om sociala integrationsprocesser.  

 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades med en teoretisk utgångspunkt i socialt kapital. 

På frågan hur föreningen kan fungera som en etniskt gränsöverskridande mötesplats för 

människor framkom, i analysen av det empiriska materialet, att föreningen både är 

inåtblickande och utåtblickande i sin verksamhet, men att de överbryggande värdena verkar 

svårare att uppnå än de sammanbindande. Detta överensstämmer med tidigare forskning om 

ett polariserat föreningsliv och svårigheter för föreningar att verka etniskt överbryggande. 

Den studerade internationella vänskapsföreningen är med sina arton medlemsländer långt 

ifrån att betrakta som en ”etniskt homogen” förening, men samtidigt begränsas det 

överbryggande arbetet av att föreningen inte lyckats nå ut till närsamhället och till personer 

med svensk bakgrund. Som tydligt påpekas i inledningskapitlet bör emellertid inte etnisk 

bakgrund användas för att förklara skillnader utan för att beskriva problem av strukturell och 

maktrelaterad karaktär. De alienationsskapande samhällstendenser som framkom i resultatet 

är att betrakta som strukturella maktrelaterade hinder mot föreningen som etniskt 

gränsöverskridande mötesplats och visar på vikten av att inte betrakta föreningen som en 

isolerad enhet, utan i förhållande till den omgivande kontexten. Med tanke på att föreningen 

endast varit verksam under en tvåårsperiod är dess möjligheter att på sikt ge upphov till 

överbryggande externa effekter att betrakta som goda.  

 
Som social integrationsaktör kan det utifrån analysen av det empiriska materialet konkluderas 

att föreningen i första hand fyller betydelsen av att fungera som en plats för social gemenskap 

och vänskap, följt av betydelsen av att bistå med kontakter och nätverk och att fungera som en 
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informationskanal. Föreningen tillskrivs störst betydelse på samtliga av dessa områden för 

personer med utländsk bakgrund, med den sociala gemenskapen av överordnad betydelse. En 

trolig förklaring till detta tolkas i enlighet med Putnams resonemang om ett sammanbindande 

startkapital, horisontellt nätverk eller en intern medborgaranda, vilka kan ses som goda 

interna kvaliteter som på sikt tordes kunna få externa överbryggande effekter på närsamhället. 

Föreningen fungerar överbryggande i meningen av att bistå med vertikala former av nätverk 

och som en viktig informationskanal. Ur denna synpunkt framstår föreningen som en viktig 

integrationsaktör genom att utgöra en såväl intern som extern tillgång för individer och 

närsamhället. Föreliggande studies resultat bekräftar således föreningen som ett viktigt 

integrationsforum byggt på samarbete och solidaritet, eller som en ”skola” för demokrati som 

forskning och integrationspolitik länge hävdat. Integration måste dock som andra forskare, 

såsom Sandberg (1998), påpekat även ske inom andra samverkande samhällsarenor. 

 

Socialt kapital har som teoretiskt utgångspunkt lyckats belysa föreningen ur en såväl 

samhällelig som individuell aspekt, trots kritiken mot teorin att vara alltför statsvetenskapligt 

inriktad. Avsaknaden av tydliga teoretiska verktyg ställde dock till en del problem i 

utformandet av intervjufrågor och i tolkningsprocessen, varför det har känts nödvändigt att 

göra en egen tolkning av teorin, utifrån det undersökta fenomenets specifika karaktär. 

Rothsteins (se Eriksson 2003) ifrågasättande av det sociala kapitalets sammankoppling med 

deltagande i organisationer och nätverk och som en källa för tillit och förtroende mellan 

människor tillbakavisas, då denna studie tydligt visat att föreningslivet erbjuder dessa positiva 

värden för dess medlemmar, även om dess inverkan på det omgivande samhället kan ta tid. 

Däremot tycks Borevis (2004) kritik av fokuseringen på överbryggande socialt kapital 

befogad, eftersom såväl sammanbindande som överbryggande socialt kapital är av betydelse 

för individen, varför ett balansförhållande mellan dem är nödvändigt. Intervjupersonerna 

betonar dock det personliga mötet och sociala samspelet som grundläggande, vilket 

föreningen kan inverka positivt på. Avsaknaden av ett maktperspektiv i analyser av socialt 

kapital, som exempelvis Bourdieu (se Eriksson 2003) för fram, bör också tas upp till 

diskussion.  Även om denna studie inte ämnade göra jämförelser mellan olika kategorier och 

givna förutsättningar såsom klass eller kön kan avsaknaden av detta perspektiv betraktas som 

en teoretisk svaghet, som behöver utforskas vidare i andra studier. Däremot påvisades vissa 

strukturella maktrelaterade hinder mot ett etniskt överbryggande arbete, som belyser vikten av 

att inkludera ett sådant perspektiv. Vidare är sammankopplingen med social integration och 

socialt kapital på intet sätt given, något som Hope Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos 
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(2007) uppmärksammar. Alternativa betraktelsesätt måste alltid sökas baserade på den 

omgivande kontexten och individens förutsättningar. I analyser av social integration blir detta 

tydligt, på grund av begreppets oerhörda vidd och tolkningsram, något som gör att forskaren 

måste ta ställning till en specifik inriktning eller förståelse. Detta innebär alltid en viss risk för 

att andra väsentliga sammanhang och tolkningar kan gå förlorade. Kvalitativa aspekter av 

social integration måste därför studeras mer, inte minst för att finna klarhet i hur 

överbryggande integrationsprocesser, med det personliga mötet i fokus, ska kunna uppstå och 

göras varaktiga i ett samhälle. Sett utifrån denna studie framstår forskningsbelagda 

erfarenheter från föreningslivet som en viktig informationskälla och utgångspunkt för fortsatta 

integrationsfrämjande studier och verksamheter. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide för respondentintervjuer 
 
Innan intervjun påbörjas; 
Ge en bakgrund till studien genom att presentera dess syfte. 
Informera om intervjun och rollen som intervjuperson. 
Informera om konfidentialitet och samtyckeskravet. 
 
Inledande frågor om intervjupersonen 
Ålder? 
Etnisk bakgrund? 
Familj? 
Hur länge har du bott i kommunen/Sverige? 
Hur länge medlemskap i föreningen? 
Hur kom du i kontakt med föreningen? 
Några speciella föreningsuppgifter? 
Hur ofta är du aktiv/träffar du föreningen? 
Medlemskap i några andra föreningar/grupper? 
 
Föreningens betydelse för intervjupersonen 
Varför gick du med i föreningen?/Hur kom det sig att du gick med i föreningen? 
Kan du beskriva vad föreningen betyder för dig? Exemplifiera. 
 
Social sammanhållning inom föreningen 
Vad betyder människorna som du känner inom föreningen? 
Hur du ser på föreningen som en vänskapsförening?  
Hur tycker du att vänskap och den sociala gemenskapen/sammanhållningen är mellan 
människor i föreningen?  
Hur kommer människor överens inom föreningen? Erfarenheter? 
 
Föreningen som gränsöverskridande mötesplats 
Vad tycker du kännetecknar en bra mötesplats? 
Hur upplever du att föreningen fungerar som en mötesplats?  
Hur upplever du att föreningen fungerar som en mötesplats över etniska gränser? 
Upplevelser? Erfarenheter? Synsätt? Positivt/ negativt? 
 
Social sammanhållning utanför föreningen 
Hur trivs du i kommunen? Varför?  
Känner du dig som en del av samhället?/Tillhörighet/hemma? 
Kan du beskriva ditt sociala liv i kommunen?/Vilka du känner? 
Vilka kontakter/personer/nätverk har mest betydelse för dig? 
Vilka av dessa kontakter har du fått genom föreningen? 
Kan du beskriva hur du upplever situationen mellan människor i kommunen? 
Positivt/negativt? 
Situationen mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund?  
Kan föreningen göra skillnad? 
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Social integration  
Vad betyder integration för dig?  
På ett individuellt plan? (för individen) 
På ett samhälleligt plan? (för samhället) 
Hur ser du på föreningens betydelse i detta sammanhang? 
Beskriv och exemplifiera. 
 
Innan intervjun avslutas; 
Fråga om intervjupersonen vill förtydliga något, berätta mer om eller fråga. 
Avsluta intervjun och tacka för intervjupersonens medverkan. 
Dela ut informationsbrevet. 
 
 


