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Abstract 

The voluntary sector in Sweden is changing. This is reflected on the dynamic cooperation 

with public sector in their integration efforts. As a result of this partnership, the newly 

established integration funds’ have been built around the principle of reciprocity between 

associations and immigrants applying for asylum. But can the associations’ increase the level 

of social capital and create conditions for integration within the different arenas of society? 

The purpose is to identify the content of efforts and perceived integration benefits of 

examined projects among the associations in Norrköping and Västervik municipalities’. 

Furthermore, both the perceived and actual benefit aspects of the analysis are evaluated based 

on Robert Putnam's idea of social capital. The methodological starting points of the content 

analysis and perceived utility among performers’ and users’ identify different inconsistencies 

between project content, perceptions of the performers’ and the users’ experiences. The 

changed performance role of the voluntary sector supports the thesis of hybridization, where 

legal constructions, economic stimulus requirements, as well as requirements and goals from 

the local level have created incentives for both old and new associational values to merge. A 

majority of the associations confirmed by perceptions of performers’ and users’ have not been 

able to be confirmed by actual quality values and benefits, which can question the promotion 

of social capital. In cases where associations can be confirmed to contribute to a promotion 

basis for social capital, the results indicate different ways associations take through bridging 

versus bonding social capital. Furthermore, the aim of the work is different depending on 

focus areas and objectives. In conclusion, the results support the hypothesis that interaction 

between these types of social capital appears to contribute to the best possible conditions in 

this incremental integration process that enables different resources to be conveyed and made 

available to individuals.  
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Förord 

Ett stort tack till alla deltagare och utförare från föreningslivet som ställt upp på intervjuer. 

Utan er hade detta inte varit möjligt.  

En annan viktig faktor bakom studiens möjligheter att genomföras är det konstanta stödet och 

öppenheten från Västerviks kommun och Norrköpings kommun. Ett stort tack till Elisabet 

Sjöstrand, integrationsstrateg på Västerviks kommun och Anne Olofsson, koordinator för 

hållbar utveckling på Norrköpings kommun. Vidare ett tack till min handledare Mikael 

Rundqvist som förmedlat en konstruktiv kritik och bidragit till att öka validiteten i 

arbetsprocessen.  

Tidigare erfarenheter från min praktikperiod och mitt arbete med integrationsfonden och 

föreningslivet i Norrköpings kommun har påverkat mitt val av forskningsområde och hur jag 

valt att beskriva det. Parallellt kan min förförståelse av ämnet betraktas som en premiss för att 

kunna konstruera forskningsområdet i denna specifika kontext.  

  

Norrköping, maj 2017 
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1 Inledning 

Den traditionella synen på relationen mellan staten och föreningslivet grundar sig kring 

delaktigheten av de stora folkrörelseorganisationerna i beslutsprocesser som garanterar 

representativitet för olika grupper i samhället. Parallellt har den offentliga sektorn haft rollen 

som utförare i produktionen av välfärdstjänster. Samtidigt har föreningslivet i begränsad grad 

stimulerats med ekonomiskt bistånd. Detta sociala kontrakt är idag under omvandling i takt 

med att delar av välfärdssektorn genomgått valfrihetsreformer och privatisering. En annan 

förändring är att både vinstdrivande och icke vinstdrivande aktörer blivit producenter av 

välfärdstjänster, där de alltmer övertagit den offentliga sektorns tidigare utförarroller i 

välfärdsproduktionen (Wijkström & Zimmer 2011, s. 7). Ett sådant exempel har de senaste 

åren uttryckts inom den kommunala nivån genom den ökade graden av intersektoriellt 

partnerskap med det civila samhället i mottagande och integration av nyanlända och 

asylsökande (SOU: 2017/12, s. 277). Det stora flyktingmottagandet under 2015 resulterade i 

en beredskapskris, vilket i kölvattnet av ekonomisk oro har utmålats som ett hot mot den 

svenska välfärden, urholkandet av de offentliga finanserna och det sociala kapitalet (Ds 

2013:19, s. 247-249). Sådana framtidsutmaningar som Sverige står inför och det ökade trycket 

på den kommunala nivån har varit motiv bakom olika kommuners introducerande av 

integrationsfonder som möjliggör integrationsinsatser från aktörer inom det civila samhället. 

Föreningslivet i både Norrköping och Västervik har således fått en roll som utförare av 

integrationsverksamhet, vilket uppmuntras och finansieras med kommunala medel. Men vilka 

konkreta integrationsaspekter kan föreningslivet bidra med? Har utförarrollen förändrats? 

Finns det en kongruens mellan projektinnehåll i ansökningar och utförarnas upplevelser? 

Överensstämmer utförarnas uppfattningar med målgruppens? Kan föreningslivet öka graden 

av socialt kapital och skapa förutsättningar för integration inom samhällets olika arenor?  

Utifrån Robert Putnams moraliska resurser och föreställningar om hur socialt kapital främjas 

kan fonderna, föreningslivets insatser och kommunernas översatta innehåll i form av 

kravbilder och mål betraktas som ett försök att testa tesen om föreningslivet ökar det 

samhälleliga deltagandet. Genom att skapa förutsättningar till detta utifrån kommunernas 

krav- och målbilder är det föreningarnas tur att genomföra en mainstreaming i sitt 

projektinnehåll genom att producera ”integrationsnytta”. Den abstrakta karaktären av 

begreppet nytta gör det svårt att kvantifiera dess innehåll och definiera nyttans innebörd. 

Samtidigt kräver begreppet en konsensus om dess innehåll i den kontext som nyttoaspekter 

konstrueras (Hospers 1956, s. 264). Med integrationsnytta menas i mitt fall olika former av 
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incitament som skapas utifrån projektinnehållet, där individen förväntas få en ökad tillgång 

till olika resurser som främjar deras integration inom samhällets olika arenor. För att försöka 

konstruera en koncensus kring nyttoaspekten i undersökningen kopplas nytta till 

utgångspunkterna kring beredningsgruppens bedömningsmall i Norrköping (Norrköpings 

kommun 2016a, s. 1-4; Norrköpings kommun 2016b, s. 1-2) och riktlinjerna kring 

föreningarnas integrationsarbete i Västervik (Västerviks kommun 2016; Västerviks kommun 

2015c, s. 1-4). Ett empiriskt sökschema kan härledas utifrån bedömningsmallarnas kapaciteter 

och bidrag till ökad integration, kommunernas behov, samt övriga kvalitetsvärden och 

potentiella nyttor. Dessa sammansmälts senare med Putnams moraliska resurser och 

undersöks utifrån en distinktion mellan uppfattade och faktiska kvalitetsvärden och nyttor.  

Tabell 1. Empiriskt sökschema av nyttoaspekter och kvalitetsvärden för integration  

Tabellen redovisar det empiriska sökschemat som studien tar sina utgångspunkter kring. 

Uppfattade kvalitetsvärden och nyttor undersöks genom de tre datainsamlingsmetoderna 

utifrån ambitioner och föreställningar som utförare har om projektinnehåll, samt målgruppens 

uppfattningar. I motsats utgår faktiska nyttor ifrån aspekter som har en varaktig och konkret 

förankring i det som föreningarna lyckats producera. Exempelvis kan kompetensförsörjning 

verifieras genom kursintyg, variationsvidd genom deltagarlistor eller observationer, 

nätverksskapande möjligheter utifrån en växelverkan där olika aktörer tillsammans skapar 

förutsättningar till meningsfull aktivitet för individer eller sysselsättning genom jobb, praktik, 

studier eller volontär verksamhet. Dessa nyttor blir viktiga indikatorer som ökar 

 Projektets kapaciteter och 

bidrag till ökad integration 

Kommunernas behov Övriga kvalitetsvärden och 

potentiella nyttor 

Uppfattade 

kvalitetsvärden och 

nyttor av utförare 

och målgrupp  

 Språkstöd och språkutveckling 

 Svenska länkar 

 Mentorskap 

 Kulturutbyte 

 Erfarenhetsutbyten 

 Sociala koder och betydelsen av 

normativa och etiska värderingar 

 Sociala relationer och kontakter 

 Meningsfull fritid 

 Minskad social och mental 

stress bland deltagare      

 Deltagande och engagemang av 

målgrupp i föreningsliv      

 

 Förtroende och tillit gentemot andra 

individer, myndigheter och föreningsliv 

 Förståelse för den svenska kulturen                             

 

Faktiska 

kvalitetsvärden och 

nyttor som 

analyseras  

 Delaktighet i ordinarie 

verksamhet (nya medlemmar) 

 Nätverksskapande möjligheter 

för målgrupp  

 Projektet leder till olika former 

av sysselsättning för målgrupp 

 

 Kontinuitet (verksamheten har 

kapaciteter till att fortsätta efter 

avslutad fondfinansiering)    

 Aktivt deltagande inom 

förening  

 Variationsvidd av målgrupp     

 Sommarverksamhet   

 

 Kompetensförsörjning för målgrupp 

 Stärker föreningsliv och det lokala 

civilsamhället 

 Växelverkan och samverkan mellan 

föreningar och samhällssektorer 

 Specificerade vägar och möjligheter till 

att nå ut till målgrupp 

 Inkludering och integration av individer 

och grupper som ej varit engagerade 

inom föreningsliv                                                                                  
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tillförlitligheten av projektens positionering i den teoretiska analysramen.
1
 Putnams moraliska 

resurser utgör grunden för hur socialt kapital positioneras utefter denna distinktion i analysen. 

Generaliseringar på teoretisk nivå integrerar resultaten och sätter de i olika samband kring 

integrationsarbetet. För att kunna få en input till de moraliska resurserna som utgår efter 

endast uppfattade kvalitetsvärden och nyttor, exempelvis kring värderingar, normer och 

livssyn, samt förtroende och tillit till andra individer, myndigheter och samhället värderas 

endast uppfattningarna från målgruppen. Endast målgruppen kan i dessa fall avgöra om 

projektet bidragit till en större upplevd nytta utifrån dessa två aspekter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att identifiera insatsernas innehåll och undersöka den upplevda nyttan av 

föreningslivets integrationsinsatser i Norrköpings och Västerviks kommun. Vidare värderas 

faktiska och uppfattade nyttor i analysen utifrån Robert Putnams föreställning om socialt 

kapital. De två första frågeställningarna utgör undersökningens empiriska del i 

syftesformuleringen och undersöker uppfattningarna hos utförare och brukare. Den tredje 

forskningsfrågan har en mer värderande roll i analysen för att kunna positionera mina valda 

undersökningsobjekt utefter den teoretiska operationaliseringen om socialt kapital. Syftet 

bidrar till kunskap inom ett relativt outforskat forskningsområde som undersöker 

föreningslivets utförarroll, samt dess uppfattade och faktiska nytta i integrationsarbetet. 

Vidare förs en diskussion inom forskningsområdet för relationen mellan socialt kapital, 

föreningsliv och integration. Frågeställningarna som kommer att besvaras är: 

- Vilket är innehållet och föreställningen bland de undersökta föreningarna om deras 

integrationsarbete? 

- Vilken integrationsnytta har de beviljade projekten inom ramen för föreningsstöd till 

integrationsinsatser i Norrköping och Västervik skapat enligt målgruppens 

uppfattning? 

- Hur kan innehållet av ansökningarna och uppfattade nyttor från utförare och brukare 

förstås i kontext till de faktiska kvalitetsvärden och nyttor som föreningarnas 

integrationsarbete bidragit med utifrån Putnams teoretiska föreställning om socialt 

kapital och dess relation till integration?  

                                                 
1
 Material som används utgår från observationer, informella intervjuer med deltagare och aspekter som kan 

verifieras och framkommer under informantintervjuerna, deltagarlistor, utvärderingar av de avslutade projekten 

och andra dokument som kan bekräfta faktiska kvalitetsvärden och nyttoaspekter. 
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1.2 Forskningsdesign och angreppssätt 

När man utgår från en fallstudie i sin forskningsdesign innebär det en detaljerad undersökning 

av ett historiskt avsnitt eller händelse som ska prövas, förklaras, utvecklas eller generaliseras. 

Denna forskningsdesigns karaktär koncentrerar sig på att djupdyka in i fenomen eller 

händelser som valts, utformats och analyserats genom kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Inhämtning av data kategoriseras sedan samman med teori för att belysa funktioner i en större 

klass av lika eller olika fenomen (Della Porta & Keating 2008, s. 226; George & Bennet 2005, 

s. 3-4; Yin 2009, s. 17-18; Bryman 2012 s. 45, 76). I mitt fall innebär fallstudien som 

forskningsdesign en djupdykning av två fall som utvärderar och identifierar den uppfattade 

integrationsnyttan bland specifika projekt som utförts av föreningslivet i Norrköping och 

Västervik.  

De faktiska kvalitetsvärdena och nyttorna i integrationsarbetet som produceras av föreningsliv 

härleds genom Robert Putnams teoretiska föreställning och operationaliseringsschemat om 

socialt kapital. Resultaten kan på detta sätt generaliseras på en högre abstraktionsnivå som 

belyser relationen mellan socialt kapital, föreningsliv och integration. Fallstudien utgår från 

två huvudsakliga utvärderingstekniker. Definitionen av en utvärdering kan förklaras som en 

systematisk undersökning av en aktivitets värde och dess betydelser (Sandberg & Faugert 

2016, s.11). Den positivistiska ansatsen undersöker innehållet och uppfattningarna utifrån en 

form av summativ utvärdering som bedömer helheten av insatserna. Den andra 

utvärderingstekniken fokuseras kring interventionsteorins principer som anger huvuddragen 

och åskådliggör Putnams teoretiska resonemang bland det undersökta föreningslivets 

integrationsinsatser och dess främjande grund för det sociala kapitalet (Vedung 2009, s. 34). 

Kommande diskussioner i kapitel två behandlar studiens utgångspunkter kring utförarrollen 

som föreningslivet har fått de senaste åren och de förändringsprocesser som resulterat i 

föreningslivets ökade deltagande i det tvärsektoriella samarbetet. Därefter ges en inblick till 

integrationsfonderna i Norrköping och Västervik. För att förenkla urvalsprocessen av 

beviljade projekt i respektive kommun har de kategoriserats i fyra grupper.  

 Kompetensförsörjning innefattar projekt som vill öka andelen nyanlända och 

asylsökande i sysselsättning och skapa förutsättningar att komma in i yrkeslivet.  

 Delaktighet i förenings- och kulturliv är projekt som lägger sin tonvikt i innehållet på 

att utveckla social interaktion och delaktighet mellan målgruppen och lokalsamhällets 

andra dimensioner.  



 

 

5 

 

 Språkutveckling innebär projekt som inriktar sig på att skapa förutsättningar för 

nyanlända och asylsökande att utveckla och öka kunskaperna i det svenska språket.  

 Övrigt betecknar projekt som inte passar in i någon av kategorierna eller som har ett 

blandat innehåll med fokus på olika aspekter i sitt integrationsinnehåll. 

Kapitel tre presenterar och problematiserar Robert Putnams föreställning om socialt kapital. 

Därutöver relateras tidigare forskning inom de tre forskningsfält som uppsatsen behandlar 

kring det sociala kapitalets relation till föreningsliv, integration och föreningslivets roll och 

nytta i integrationsarbetet. Slutligen presenteras den teoretiska operationaliseringen. Analysen 

blir teorikonsumerande och kopplad till indikatorer utifrån distinktionen mellan uppfattade 

och faktiska kvalitetsvärden och nyttor som förenas genom tolkning på teoretisk nivå. 

Kapitel fyra redovisar kombinationen mellan kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder, operationaliseringsprocessen, de valda datainsamlingsmetoderna, 

urval och motiveringar av metoder och undersökningsobjekt. Integrationsfonden i Västervik 

har beviljat projekt från andra aktörer utanför föreningslivet, exempelvis förvaltningar och 

företag. Sådana aktörer utesluts ur undersökningen eftersom de står utanför ramen av dess 

syftesformulering. Undersökningen kommer i denna bemärkelse specifikt analysera den 

ideella sektorn av föreningslivets integrationsinsatser som beviljats ekonomiska medel från 

integrationsfonderna i respektive kommun.  

I övrigt kommer beviljade integrationsprojekt som avslutats i förtid eller inte utförts 

överhuvudtaget på grund av oförutsedda händelser att uteslutas. Även integrationsprojekt som 

utförs av föreningslivet, men är under en uppstartsfas kommer att uteslutas. Motiveringen 

bakom dessa avgränsningar grundas i resonemanget att det inte är möjligt att undersöka deras 

integrationsnytta. Vidare hamnar ensamkommande, nyanlända och asylsökande barn under 18 

år utanför studiens undersökningsram. Detta gör även andra socioekonomiskt utsatta grupper. 

Målgruppen för undersökningen är därför nyanlända och asylsökande över 18 år.
2
 Motivet 

bakom denna avgränsning är målgruppens uteblivna närvaro inom föreningslivet (Ds 2004:49, 

s. 361 -381). Vidare underlättar avgränsningen intervjuprocessen eftersom den kringgår 

problematiken med tillstånd. 

Kapitel fem presenterar de tre datainsamlingsmetodernas resultat var för sig. Det första 

avsnittet redovisar identifierade textelement som överensstämmer med operationaliseringen 

                                                 
2
 En individ betecknas som nyanländ när denne nyligen har invandrat till Sverige, men har fått uppehållstillstånd, 

är folkbokförd i en svensk kommun och har erhållit ett svensk personnummer. I motsats väntar en asylsökande 

på besked om uppehållstillstånd och har inte erhållit ett svenskt personnummer. 
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av textanalysens kriterier och granskar ansökningarnas innehåll. Det andra avsnittet 

presenterar föreställningar som utförarna har i avseende till deras integrationsarbete. Det 

tredje avsnittet behandlar den kvantitativa undersökningens resultat av brukarnas 

uppfattningar.  

Kapitel sex tolkar och kopplar samman resultaten av de uppfattade och faktiska 

kvalitetsvärdena och nyttorna med föreställningen om socialt kapital. Den andra delen 

behandlar specifikt undersökningsobjektens kapaciteter till att främja socialt kapital och 

slutligen analyseras relationen mellan socialt kapital och integration. Generalisering sker när 

det kommer till de breda och abstrakta teoretiska föreställningarna om föreningslivets roll, 

dess kapaciteter att alstra fram socialt kapital och dess relation till integration. Vidare 

sammanfattar kapitel sju slutsatserna i undersökningen och det förs en avslutande diskussion 

för hur man går vidare i ämnet. Slutligen redovisas referenser och bilagor som använts i 

undersökningen.  

 

1.3 Integration - innebörd och innehåll 

Integrationsbegreppet brukar ofta framställas som ett av samhällsvetenskapernas mer 

svårdefinierade och debatterade begrepp. Den generella betydelsen innebär att helhetliggöra. 

Denna definition brukar ofta kopplas till begreppets moderna innebörd, där författare på olika 

sätt pekar på en relation mellan olika delar som sammansmälter till en helhet (Stigendal 2006, 

Westin et. al.1999, Sandberg 1998). I takt med att integrationspolitiken ersatte den tidigare 

invandrarpolitiken under slutet av 1990-talet igenom propositionen Sverige, framtiden och 

mångfalden (1997/98:16) har innehållet tydliggjort den offentliga sektorns ansvar. Denna 

process ska möjliggöra resurser för individer att kunna sammansmälta till en helhet, men som 

ändå bygger på en rätt till olikhet (SOU 1997/98:16, s. 21).  

I likhet med den moderna liberaldemokratiska multikulturalistiska föreställningen av 

integration förändrades det integrationspolitiska innehållet på den nationella nivån genom 

mångfaldens betydelse i samhället. Individers inkludering igenom förmedlandet av politiska, 

sociala, kulturella och ekonomiska resurser skulle garantera friheten till olikhet inom 

helheten. Integration blev en tvåstegsprocess, där majoritetssamhället anpassas genom ett 

ömsesidigt utbyte med de andra kulturella populationerna (Jfr SOU 1997/98:16, s. 24; 

Kymlicka 1995, s. 63, 102, 150-161). När det talas om kulturella populationer kan integration 

ses som en målinriktad process som vill uppnå olika samhällsgruppers inkludering genom 
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olika sorters sociala relationer inom olika samhällssfärer (Integrationsverket 2004, s. 30-31).
3
 

Genom att kombinera dessa utgångspunkter blir integration en målinriktad process som 

strävar mot att sammansmälta likheter från olikheter i samhället och förena 

samhällsgrupperna i en helhet genom en fördelning av resurser, exempelvis arbete, inkomster, 

språkinlärning, sociala relationer och rättigheter. 

I sin avhandling ”Integrationens arenor” beskriver Sandberg (1998) tre olika öppna arenor 

eller mötesplatser som inte baserar sig på en intressegemenskap. Arenorna förutsätts skapa 

incitament för integration och hur kontakter utvecklar sig mellan inrikesfödda och invandrare 

(s. 21). Utöver bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är slutsatsen att föreningslivet 

indirekt blir en arena för att etablera kontakter som kan underlätta för individer att etablera sig 

bland de två andra arenorna (ibid. s. 178). Den nationella nivåns roll blir här att säkerställa de 

integrationspolitiska målen genom att fördela resurser (exempelvis § 37a-medel
4
) och att 

utforma policys och policyförändringar som garanterar nyanländas etablering i samhället.  

Beslutet under 2009 om att inleda en dialog om relationerna mellan regeringen, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt de idéburna organisationerna inom integrationsområdet (Dnr 

IJ2009/60/UF) resulterade i överenskommelsen mellan den offentliga sektorn och 

föreningslivet. Processen förmedlades vidare till den regionala och lokala nivån i form av 

överenskommelser som översätts utifrån den nationella överenskommelsens riktlinjer och 

innehåll. Genomsyrandet av detta policyinnehåll innebar en mainstreaming som blev en 

förutsättning för en mer omfattande framtida tvärsektoriell organisering av 

integrationsarbetet. Tanken är att den lokala nivån ska omvandla innehållet till aktiviteter 

genom policyintegrering, där tidigare studier som undersökt de integrationspolitiska målens 

översättning till exempelvis den regionala utvecklingspolitiken visar på höga ambitioner och 

misslyckande av mainstreaming i flera av de undersökta fallen (Rundqvist & Andersson 2009; 

Andersson 2011; Rundqvist 2011).  

Under senare år har tendenserna till mainstreaming av integrationsinnehåll som berör 

föreningslivets integrationsinsatser och medverkan på den kommunala nivån ökat i takt med 

den ökade andelen statliga utredningar och den formativa händelseutvecklingen under 

flyktingkrisen hösten 2015 och våren 2016. I den statliga utredningen Pallet för ett stärkt 

                                                 
3
 Med samhällsgrupper menas exempelvis nyanlända, invandrare eller socioekonomiska riskgrupper. Integration 

blir således inte förknippat till ett ”invandrarskap” i bredare mening i motsats till undersökningens snäva 

definition av målgrupp.  

 
4
 §37a-medel är utvecklingsmedel som tilldelas av Länsstyrelserna till kommuner i samverkan med det civila 

samhället för att stärka och utveckla verksamhet.  
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civilsamhälle (2016) visas tydliga tendenser till en nuvarande översättning som med den 

tidigare diskuterade överenskommelsen anpassas kring den kommunala nivåns målsättningar 

och behov inom integrationsområdet (s. 45-52). Genom betonandet av föreningslivets 

betydelse och olika förutsättningar för skapandet av allmännytta, samt demokratiska, sociala, 

samhällsekonomiska, inkluderande och reaktiva värden uppmuntras behovet av att stärka 

denna samhällsarenas roll och verksamheter. Policyintegrering eller mainstreaming innebar en 

koncentration kring att motverka olika hinder på lokal nivå, förbättra föreningslivets 

möjligheter att delta i offentlig upphandling och administrativt stöd (SOU 2016:13. s. 36, 40). 

Vidare uttrycker dessa nationella riktlinjer en större interorganisatorisk och intersektoriell 

samverkan mellan olika aktörer i integrationsarbetet (Andersson 2011, s. 38-39, 55, 60-61). 

Rent konkret kan dessa förutsättningar signalera integrationsfondernas uppkomst tillsammans 

med den nya skiftningen inom integrationspolitiken på statlig nivå som framhäver individuell 

etablering genom slagorden hållbart mottagande, tidiga insatser under asyltiden och 

effektivitet (Regeringskansliet 2016).  

Den allt ökade fokusen från lokal nivå med kommuner som instiftar integrationsstrategier 

eller strategier i mångfaldsarbetet är inte en ny tendens. Rapporten i dåvarande 

Integrationsverkets rapportserie (2004:05) presenterar en bild där det råder stor skillnad på 

lokal nivå för hur arbetet med strategier implementeras och om innehållet i strategierna 

verkställs. I överlag utmärks en positiv förändring i kommunernas attityder till 

mångfaldsfrågorna (s. 138-148). Utvecklingen sedan dess tycks tala för en starkare kommunal 

koncentrering inom översättning av integrationspolicys och fokus av dessa strategiers innehåll 

och dess verkställande genom konkreta aktiviteter för att klara av framtidsutmaningarna inom 

området integration. 
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2 Bakgrund till föreningsliv och integrationsfonderna 

2.1 Föreningslivets nya utförarroll 

De dynamiska förändringsprocesserna som föreningslivet genomgått under dess långsiktiga 

utveckling har antagit olika kännetecken, roller och funktioner. Idag menar forskare att 

föreningsorganisationerna är under en transformeringsfas, där man börjar karaktäriseras av 

andra roller i samhället. Den traditionella rollen där föreningslivet koncentrerat sig på idealord 

som exempelvis värdeorientering, kollektivisering, mobilisering och röstbärare har förskjutits 

mot fokusområden som kännetecknas av aktivitetsorientering, individualisering, 

marknadsorientering, professionalisering, effektivitet och välfärdsproduktion (Wijkström & 

Einarsson 2006, s. 34). Ett välfärdsområde som tillkommit under senare år handlar om 

integrationen av alla de individer som invandrat till Sverige. På grund av det ihärdiga trycket 

har inte den offentliga sektorn klarat av att själva bistå med insatser, utan sökt hjälp från 

föreningslivet. Den stora mångfalden för hur kommuner jobbar i sina integrationsinsatser gör 

det svårt att dra några generella slutsatser. Dock kan exempelvis integrationsfonder och 

nätverksbyggande strukturer mellan offentlig och ideell sektor för att främja integration 

bekräfta att föreningslivets position förskjutits inom integrationsområdet. Tendenser till 

urholkning av den traditionella rollen som röstbärare av samhällsgruppers intressen och 

opinionsbildare för politiska, ekonomiska och sociala frågor brukar framhållas genom att de 

folkrörelsebaserade organisationerna har upplevt en minskning av föreningsmedlemmar de 

senaste årtiondena. Istället har föreningslivet haft en relativ ökning av antalet anställda inom 

social omsorg och andra områden som traditionellt varit under den offentliga sektorns ansvar. 

En annan tendens är allt högre krav och förväntningar på anpassning från den offentliga 

sektorn om föreningslivets professionalisering inom välfärdsområdet. Den samverkan som 

tagit fart mellan den offentliga sektorns lokala kommunaltjänstemän och olika representanter 

från föreningslivet inom välfärdsområdet är idag ett vanligt fenomen, där man koordinerar 

insatser och instiftar projekt som kvalitetssäkras och utvärderas regelbundet (ibid. 2006, s. 

33).  

Ett annat perspektiv att se på fenomenet med föreningslivets nya utförarroll är att den inte alls 

i någon större omfattning kan betraktas som en direkt utförare, utan snarare som ett 

komplement till olika kommunala integrationsinsatser. Vidare bör man vara kritisk till att 

föreningslivet plötsligt ändrat inriktningen och att tidigare ideal helt övergivits för att ersättas 

med nya. Det blir problematiskt att generalisera förändringar i en så omfattande arena inom 
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det civila samhället som föreningslivet till en bestämd och förutsägbar process som utvecklas 

längs en enda väldefinierad färdväg. Eftersom det är omöjligt att ta med alla parametrar till 

föreningslivets förändrade utförarroll är det därför svårt att utgå utifrån ett deterministiskt 

förhållningssätt som ska förutsäga förändringar över längre tid. Därutöver visar kvantitativa 

undersökningar av variabler som exempelvis andelen medlemmar i föreningar, andelen aktiva 

medlemmar, andelen passiva medlemmar eller andelen ideellt engagerade i olika föreningar 

inte på några drastiska förändringar som kan härleda fram några definitiva slutsatser i frågan. 

Tvärtom har en av slutsatserna snarare varit att ”svenskarnas engagemang är större än 

någonsin” (von Essen & Åberg 2009, s. 84; Svedberg et. al. 2010, s. 13-23).  

I motsats till Sandbergs slutsats om föreningslivets indirekta betydelse i integrationsarbetet 

verkar föreningslivets insatser i flyktingmottagandet under hösten 2015 snarare haft en direkt 

roll i mottagande och integrationen av individer. Föreningslivets uthållighet och 

samverkanskraft kompletterade myndigheternas arbete och gjorde de till en direkt partner på 

plats vid mottagande (SOU: 2017/12, s. 283-285). På grund av den ökade komplexiteten inom 

föreningslivets relationer och förändringar som ökat alltmer de senaste årtiondena kan detta 

stödja föreställningen av en inbäddad flexibilisering. Föreningslivet anpassar och förändrar 

sig genom att inkludera nya ideal, men överger samtidigt inte de gamla. Denna form av 

hybridisering kännetecknas av en utveckling kring föreningslivets utförarroll av en dubbel 

inbäddning mellan det gamla och det nya (Wijkström & Einarsson 2006, s. 36-38.). Istället för 

att se det gamla och det nya som en dikotomi med värden som inte går att förenas kan det 

snarare talas om en inkludering där juridiska konstruktioner och ekonomisk stimulans har 

skapat incitament för både det gamla och det nya föreningslivet att eliminera gränser och 

barriärer. Framtidsutmaningar som det svenska samhället står inför har medfört till en 

föreställning att man endast genom ledning, samverkan och partnerskap mellan olika sektorer 

kan realisera gemensamma mål (Ds 2013:19, s. 234-238). 

 

2.2 Samverkan med föreningslivet i Norrköping och Västervik 

Som en del i samverkansprocessen mellan Norrköpings kommun och civilsamhället antogs en 

värdegrund för samverkan mellan parterna under 2012. Genom undertecknandet blev 

värdegrunden en giltig överenskommelse som reglerade olika principer för samverkan mellan 

aktörer i civilsamhället och Norrköpings kommun. Omkring 55 aktörer från civilsamhället har 

fram tills idag undertecknat värdegrunden (Norrköpings kommun 2012, s. 5). 
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Värdegrunden vilar på sex principer som berör dialog mellan parterna, självständighet och 

oberoende, öppenhet, kvalitet, långsiktighet och mångfald (ibid. 2012, s. 9). Vidare 

specificeras åtaganden som parterna har, både enskilt och gemensamt (ibid. 2012, s. 11-14). 

Genom samverkan inom värdegrundens ramar har parterna regelbundna träffar, där 

erfarenheter utbyts och diskussioner förs kring hur föreningslivets integrationsarbete kan 

utvecklas och koordineras. Utifrån behov och målgrupp arbetar aktörerna proaktivt och 

reaktivt med sina insatser. Föreningslivet har blivit en viktig komponent för ett effektivare 

integrationsarbete genom samverkan. Viktiga faktorer i detta arbete är bland annat 

Norrköpings kommuns lyftande av aktörernas verksamheter och resursstimulering till insatser 

och mötesplatser för aktörerna att verka inom (Hermansson 2015, s. 8-13).   

Västerviks kommun antog en strategi för att främja integrationsarbetet under 2015, vilket 

bland annat poängterade att ”lokalsamhällets engagemang i integrationsprocessen är 

avgörande för att uppnå strategins målsättning” (Västerviks kommun 2015a, s. 3). Genom 

samverkan med bland annat föreningslivet och andra delar av samhället är syftet att ”säkra 

långsiktiga och hållbara strukturer” med målsättningen att ”utveckla och strategiskt skapa 

nätverk inom området integration” (Ibid. s. 5). Genom denna samverkan som ska skapas vill 

man rikta olika insatser gentemot målgrupperna för att inkludera dessa i samhället, där varje 

”nytillkommen kommuninvånare ska betraktas som en tillgång” (Ibid, s. 2-3).  

För tillfället finns inte någon officiell överenskommelse mellan föreningslivet och Västerviks 

kommun om hur man ska samverka inom olika områden. Under våren 2015 genomfördes 

flera möten, där förbättringsområden och den tilltänkta värdegrundens innehåll diskuterades 

av arbetsgruppen bestående av politiker, kommunala tjänstemän och föreningslivets 

representanter. Utifrån dessa samtal har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till dokument som 

är ute på remiss, men inget slutgiltigt beslut har tagits om att godkänna remissversionen. 

Innehållet i detta förslag är identiskt till den tidigare beskrivna värdegrunden för Norrköpings 

kommun när det kommer till både principer, åtaganden och skyldigheter som respektive part 

binder sig vid (jfr Norrköpings kommun 2012; Västerviks kommun 2015b). Den enda 

skillnaden är principen om samhällsutveckling som förutsätter föreningslivets deltagande i 

kommunens samhällsplanering och demokratiska process genom en aktiv inblandning i 

samtal om ”samhällsutveckling, visioner, planering, genomförande och uppföljning” 

(Västerviks kommun 2015b, s. 4). 
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2.3 Integrationsfonden – en ny dimension i det kommunala 

integrationsarbetet 

Som ett resultat av detta nya partnerskap mellan olika sektorer har de nyetablerade 

integrationsfonderna byggts upp kring principen om ömsesidighet mellan föreningsaktiva, 

nyanlända och asylsökande invandrare. Anpassning till verksamheter som följer samhällets 

förändringar och etablering av nyanlända och asylsökande individer är viktiga ledord bland 

olika kommuners föreställningar om syftet med etableringen av integrationsfonder. Risker 

med målkonflikter mellan olika aktörer och lagar, intressekonflikter, brister på enhetlighet i 

tillvägagångssättet vid utformandet och beviljandet av ekonomiskt stöd är alla påtagliga 

problematiska inslag. Vidare är kunskapen om den potential som finns inom föreningslivet för 

att kunna tillgodoräkna kommunala krav på integration begränsad och vad insatserna i 

praktiken bidrar med till stora delar outforskade forskningsområden.  

Kommunerna har haft ett relativt högt flyktingmottagande jämfört med många andra svenska 

kommuner, vilket medfört att de hastigt instiftat integrationsfonder som riktar sig till att ge 

föreningslivet en föregiven utförarroll i integrationsarbetet. I andra avseenden avviker 

kommunerna från varandra när det kommer till deras olika förutsättningar. För det första har 

integrationsfonderna olika regler för vem som får ansöka ekonomiska medel och utföra olika 

integrationsinsatser. I Norrköping riktar sig fonden för det civila samhällets insatser för 

integration specifikt till föreningar och aktörer utan något vinstintresse, medan 

integrationsfonden i Västervik tillåter andra aktörer som exempelvis intresseföreningar, 

ekonomiska företag och kommunala förvaltningar att ansöka om ekonomiska medel. 

Koncentrationen av var föreningarna bedriver sina aktiviteter i de två fallen skiljer sig åt, 

vilket också reflekteras i andelen aktiva föreningar i respektive kommun.
5
 Därutöver ser 

arbets- och beslutsprocesserna för respektive fond olika ut. En närmare beskrivning behandlas 

under följande avsnitt.
6
 

 

                                                 
5
 Efter en granskning i föreningsregistret visar det sig att Norrköping har totalt 659 registrerade föreningar och 

Västervik har totalt 301 registrerade föreningar. En stor del av föreningarna i Västervik är aktiva och bedriver 

verksamhet utanför tätortens geografiska område, medan den största delen av föreningarna i Norrköping är 

koncentrerade inom tätorten. 

 
6
 En komplett lista redovisar aktörerna som helt beviljats eller delvis tillstyrkts ekonomiska bidrag i Norrköpings 

och Västerviks kommun för genomförandet av integrationsprojekt, fokus på målgrupp, tilltänkt 

verksamhetsinnehåll och den totala beviljade summan bifogas under kapitlet bilagor. 
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2.3.1 Fonden för det civila samhällets insatser för integration i Norrköping 

Under början av 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en fond på 10 miljoner kronor 

som ska bidra till integration av asylsökande/nyanlända och grupper som inte är aktiva i det 

lokala föreningslivet i Norrköping. Fonden öppnades för ansökningar den 8 mars och 

föregicks av två dialoger mellan aktörer inom det civila samhället och Norrköpings kommun. 

Dialogerna visade att många föreningar i Norrköping var aktiva med olika insatser och det 

fanns även ett stort engagemang för att bidra med mer insatser. Huvudsyftena är att fonden 

ska stimulera till engagemang i föreningslivet, bidra till minskad social och mental stress hos 

nyanlända samtidigt som det skapar en meningsfull fritid och samhällsengagemang i den 

lokala flyktingsituationen. Behöriga aktörer som kan ansöka om medel är föreningar, 

organisationer, trossamfund, studieförbund eller idéburna nätverk med verksamhet utan 

ekonomiskt vinstintresse som idé (Norrköpings kommun 2016, s. 1-2).  

Processen i arbetet med att behandla ansökningarna går igenom två steg. I det första steget har 

en beredningsgrupp bestående av kommunala tjänstemän från olika förvaltningar tillsatts för 

att granska ansökningarna och bedöma deras integrationsaspekter. I det andra steget behandlar 

en politiskt tillsatt styrgrupp beredningsgruppens bedömningar och rekommendationer. Det 

slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsens ordförande under premissen att alla i styrgruppen 

är eniga. Vid en oenig styrgrupp eller anmälan om jäv från kommunstyrelsens ordförande 

skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen som avgör om beredningsgruppens 

rekommendationer ska tillstyrkas. Viktiga krav vid bedömning och beslut är projektens 

bärande kraft och dess faktiska nytta för integration, långsiktigheten i projekten att fortsätta 

även efter att det ekonomiska biståndet tagit slut och andelen nyanlända man når ut till.7 

Fördelning och redovisning av beviljade projekt i de fyra kategorierna i fonden för det civila 

samhällets insatser för integration i Norrköping.   

                                                 
7
 Uppgifter om fondens interna struktur och dess huvudsakliga principer har hämtats från beredningsgruppens 

minnesanteckningar, 15 mars, 2016.  

1 (3%) 

12 (29%) 

21 (51%) 

7 (17%) 

Tabell 2: Beviljade projekt i Norrköping 
Kompetensförsörjning

Språkutveckling

Delaktighet i förenings- och
kulturliv

Övrigt
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Fram till slutet av januari 2017 hade det inkommit 58 ansökningar till ett värde av cirka 28 

miljoner kronor, varav 41 föreningar har beviljats medel helt eller delvis. Den totala summan 

för beviljade ansökningar är 7 145 180 kronor, vilket innebär att fonden fortsatt är aktiv och 

ansökningar fortfarande inkommer. Som tidigare nämnts är alla ansökande aktörer i 

Norrköping som beviljats ekonomiskt bidrag föreningar från den ideella sektorn. Därutöver 

har fonden varit restriktiv vid utdelandet av ekonomiska medel för löner och lokalhyra.  

Den största andelen av beviljade projekt återfinns under kategorin delaktighet- i förenings- 

och kulturliv, vilket också har tilldelats mest pengar. Totalt har 3 854 256 kronor tilldelats 

projekt med fokus på idrottsverksamheter, kulturevenemang och andra projekttyper som faller 

inom ramen för denna kategori. En betydande summa på 2 728 294 kronor har tilldelats för 

olika projekttyper inom kategorin språkutveckling. Alltifrån stora studieförbund till små 

aktörer som exempelvis invandrarföreningar har tilldelats olika summor för verksamhet som 

syftar till att stärka målgruppens kunskaper i det svenska språket. Det enda projektet inom 

kategorin kompetensförsörjning tilldeladelades ekonomiska medel på 330 000 kronor. Bristen 

av projekt inom detta område från föreningslivet visar på att det behövs en större andel 

aktörer utan vinstintresse för att få in målgruppen i olika sysselsättningsformer. Slutligen 

tilldelades olika aktörer inom kategorin övrigt totalt 234 360 kronor för 

integrationsverksamheter av varierad eller blandad karaktär.
8
 

 

2.3.2 Integrationsfonden i Västerviks kommun 

Efter att den nya integrationsstrategin antogs under 2015 inrättade Västerviks kommun en 

integrationsfond på 8 miljoner kronor. Fokus lades på att involvera och engagera 

föreningslivet till integrationsinsatser genom att komma in med förslag till vilka aktiviteter en 

förening skulle kunna utföra för att främja integrationsarbetet. Ett grundkrav är att 

integrationsverksamheten riktar sig till boende i Västerviks kommun (Västerviks kommun, 2016a).  

Integrationsfondens arbetsprocedurer skiljer sig från den i Norrköping, då hela kedjan från 

granskning, bedömning och beslut sker av en tillträdd beredningsgrupp som består av 

tjänstemän från enheten för arbete och kompetens. De viktigaste inslagen vid bedömningar 

och beslut sker utefter principerna om projektet bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan 

människor och om projektet skapar engagemang bland målgrupperna att bli aktiva och 

                                                 
8
 Utdraget av uppgifter har sammanfattats och kalkylerats fram utifrån fondens alla beviljade ansökningar i 

Norrköping kommun. 
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delaktiga i samhället. Andra viktiga principer är om projektet tar fasta på olika resurser och 

möjligheter, distanserar sig från diskriminering och aktivt söker medfinansiering från andra 

håll (Västerviks kommun, 2016).  

Fördelning och redovisning av beviljade projekt, integrationsfonden i Västervik.    

Totalt har 33 olika aktörer beviljats medel ur fonden, framförallt till projekt inom 

kompetensförsörjning, idrott och kultur. Sedan utlysningen av integrationsfondens 

ekonomiska medel har cirka 6 500 000 kronor investerats i projekt och aktiviteter med fokus 

på integrationsinsatser (Ibid, 2016).  

För kategorin kompetensförsörjning har 4 340 000 kronor beviljats. Alla utförare var antingen 

kommunala förvaltningar eller privata företag, vilket resulterar i att majoriteten av de 

tilldelade medlen har beviljats till aktörer som står utanför föreningslivet. Föreningsprojekt 

inom kategorin språkutveckling har för tillfället beviljats medel på totalt 430 000 kronor. 

Majoriteten av aktörerna är vanliga föreningar, men även intresseföreningar, förvaltningar och 

ekonomiska föreningar har beviljats medel. Den marginella summan som satsats för att stärka 

möjligheter till språkinlärning har medfört till att kommunstyrelsen i Västervik beslutat att 

återstående belopp på 1 500 000 kronor i integrationsfonden ska reserveras till projekt som 

fokuserar sig kring språkutveckling. Inom kategorin delaktighet i förenings och kulturliv har 

totalt 1 550 000 kronor beviljats till olika föreningar och kategorin övrigt har tilldelats medel 

på totalt 157 200 kronor. Majoriteten av aktörerna som beviljats medel inom dessa två 

kategorier kommer från föreningslivet.
9
  

  

                                                 
9
 Utdraget av uppgifter har sammanfattats och kalkylerats fram utifrån integrationsfondens alla beviljade 

ansökningar som helt eller delvis tillstyrkts i Västerviks kommun.  

4 (12%) 

6 (18%) 

18 (55%) 

5 (15%) 

Tabell 3: Beviljade projekt i Västervik  

Kompetensförsörjning

Språkutveckling

Delaktighet i förenings- och
kulturliv

Övrigt
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3 Socialt kapital och tidigare forskning 

3.1 Putnams definition av socialt kapital och moraliska resurser 

De olika definitionerna på socialt kapital är många och ibland motsägelsefulla, men få 

definitioner av begreppet har fått en så stor genomslagskraft inom samhällsvetenskapliga 

discipliner som Robert Putnams. I sin statsvetenskapliga klassiker Den fungerande demokratin 

(1993) om utfallet av en decentraliseringsreform som genomfördes i Italien under 1970-talet 

visar han på att det centrala motivet bakom varför demokratin och implementeringen av denna 

reform fungerade bättre i norra delen än i södra var densiteten och genomslagskraften i det 

lokala organisationsväsendet. Detta blev avgörande för både graden av demokrati och 

ekonomisk tillväxt. Organisationsväsendet skapar därför incitament för att bygga upp 

förtroende mellan individer och samhälle, vilket ökar graden av samarbete. Samtidigt 

reduceras risken för att hamna i en social fallgrop med en negativ inverkan på 

samhällseffektiviteten, vilket försvårar synkroniserade samhällsinsatser, exempelvis vid 

integrationsarbete med asylsökande och nyanlända (Putnam 1993, s. 19-21).  

Slutsatsen är att socialt kapital genereras när organisationsväsendet genom sina insatser 

genererar positiv resursproduktion för individer och samhället i stort (Putnam 2001, s. 21). 

Socialt kapital kopplas vidare till egenskaperna inom samhällsorganismen, såsom sociala 

nätverk, normer, medborgaranda och tillit, vilket möjliggör en integration av individer inom 

samhällen att tillsammans arbeta mot gemensamma mål (Putnam 1995, s. 664-665).  

 

Sammanfattning av moraliska resurser som utgör en del av innebörden i begreppet socialt 

kapital hos Robert Putnam.  

Socialt 
kapital 

Deltagande i  
formella och 

informella 
nätverk 

Mångfald 

Förtroende
, tillit och 
säkerhet 

Input av 
värderingar, 
normer och 

livssyn 

Växelverkan 
mellan 

samhällsaktörer 

Framåtriktande 
medborgarinflytande 

Känsla av 
tillhörighet  

Figur 1: Moraliska resurser i begreppet socialt kapital 
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Ömsesidigheten som skapas mellan individer resulterar i en interaktiv samarbetsprocess som 

generellt fungerar likt en arena för att utbyta resurser utan krav på gengäld av andra (Putnam 

2001, s. 21). En fördelaktig position som skapar möjliggörande mekanismer för ideellt 

samarbete mellan samhällsaktörer, institutioner och individer är i högre utsträckning mer 

påtagligt i ett samhälle som har en lång tradition av omfattande samhälleligt socialt kapital 

genom gemensamma normer för ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang (Putnam 

1993, s. 201). De gemensamma normerna är i det här avseendet en förutsättning för att tilltro 

mellan individer ska uppstå, vilket i sin tur formar nätverk som möjliggör möten mellan 

individer (Putnam 2001, s. 25-26). Hela denna kedja av olika moraliska resurser har en 

inverkan på varandra och vid samspel blir dessa viktiga mekanismer för att i längden främja 

en högre grad av socialt kapital.    

 

3.1.1 Distinktionen mellan två olika former av socialt kapital 

Distinktionen mellan sammanbindande och överbryggande socialt kapital utgår från 

påståendet att nätverk kan karaktäriseras av inkluderande eller exkluderande kännetecken, 

vilket resulterar i olika typer av socialt kapital.   

Sammanbindande socialt kapital präglas av principen att nätverk som exempelvis föreningar 

är introverta och fokuserade på att cementera den gemensamma identiteten. Exempelvis kan 

invandrarföreningar eller frikyrkoföreningar inneha sådana egenskaper. Här är det primära att 

stärka de interna relationsdragen i form av ömsesidighet eller solidaritet mellan individerna 

inom nätverket. Detta genererar ett socialt kapital där den interna sociala och mentala stressen 

bland nätverkens medlemmar minskar. Samtidigt skapar detta även tillit och engagemang 

internt för specifika ändamål som berör nätverket och dess intressen. Med andra ord skapar 

sammanbindande socialt kapital en bas för en karaktäristisk växelverkan som mobiliserar 

gruppens lojalitet till varandra (Putnam 2001, s. 22).  

I motsats karaktäriseras överbryggande socialt kapital av nätverk som har en utvändig 

koncentration, vilket bygger broar mellan individer från olika sociala kontexter. De mer icke 

överlappande gemensamheterna mellan medlemmar i nätverket kan leda till ett större 

erfarenhetsutbyte, starkare tilltro och inkludering till samhället. Detta sker på grund av alla de 

möten som individer skapar genom interaktionen med andra individer som man annars 

normalt inte har något gemensamt med (Ibid. s. 23). I synnerhet verkar det överbryggande 

sociala kapitalet ha en viktig betydelse för integrationsprocessen i den tidigare forskningen 
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kring teorin om socialt kapital genom att denna form skapar en ingång till nyanlända. I sin tur 

blir denna process koncentrerad på att skapa länkar mellan olika grupper, vilket resulterar i en 

större gemenskap, delaktighet och tillit till varandra. Denna form motverkar ett ”vi” mot 

”dem” i motsats till ett sammanbindande socialt kapital som i längden kan öka sådana klyftor 

om det inte kompenseras upp med överbryggande socialt kapital (Putnam 2001, s. 24-26).  

 

3.1.2 Kritik och andra perspektiv i synen på socialt kapital 

Det finns flera problem i resonemanget för hur Robert Putnams teori om socialt kapital ska 

förstås och hur allt hänger samman. Ibland kan det nästan låta likt en mycket behaglig saga 

som på ett skickligt sätt skapar en föreställning kring betydelsen av relationer och 

sammanslutningar i samhället. I motsats har den dominerande synen till mänskliga relationer 

präglats av en föreställning där betydelsen av sammanslutningar och relationer snarare får 

negativa effekter för allmänviljan och helheten. Vidare hamnar Putnams resonemang i 

polemik när det kommer till människosynen med både ekonomiskt rationalistiska och 

realistiska modeller, där individen förutsätts agera egoistiskt till sin fördel genom att försöka 

åstadkomma en maximal nyttomaximering av sin egennytta.  

Ett av de största problemen är oklarheten mellan hur de olika beståndsdelarna eller moraliska 

resurserna står i relation till varandra eftersom de genereras ur varandra. Det som framkommit 

i presentationen kan sammanfattas med en distinktion där deltagandet i föreningslivet utgör 

grundpremissen och förtroende eller mellanmänsklig tillit fungerar som ett mellansteg i det 

kausala sambandet som i slutändan resulterar att samhällen får ett högt socialt kapital. Detta i 

sin tur främjar en högre maximering av tidigare presenterade moraliska resurser, vilket 

paradoxalt nog gör att själva orsakerna till genererandet av socialt kapital även blir effekterna 

av socialt kapital. Detta cirkelresonemang skapar problem, då man i praktiken inte kan 

urskilja orsak från verkan (Portes 1998, s. 19-22). Ur detta uppstår frågan om mellanmänsklig 

tillit verkligen genereras från deltagande i föreningslivet? Kritikerna menar här att det inte är 

personliga källor som exempelvis deltagande i föreningslivet som utgör premissen för 

mellanmänsklig tillit, utan att det snarare är förtroendet för de politiska institutionerna som 

skapar en snöbollseffekt mellan individer. Det är då förbindelsen mellan utsträckningen av 

allmängiltighet i välfärdssystemet och den mellanmänskliga tilliten som avgör graden av 

socialt kapital i samhället (Kumlin & Rothstein 2005, s. 360-362).  
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I motsats till Putnams pluralistiska och kollektiva syn på socialt kapital präglas Pierre 

Bourdieus kritiska definition snarare av en blandning av både materialistiska, rationalistiska 

och individorienterade föreställningar som kopplas till olika dimensioner av hållbara 

nätverkssammanslutningar och kapitalformer. Dessa utgörs av institutionaliserade relationer
10

 

eller av ömsesidiga utbyten, förbindelser och erkännanden mellan individer som uppenbarar 

sig i form av reella eller potentiella resurser (Bourdieu 1996, s. 20-21).
11

 På detta sätt lämnar 

Bourdieus definition av kapitalbegreppet utrymme för en mer mångfacetterad tolkning av dess 

innebörd. Den totala graden av socialt kapital som ett nätverk förfogar över avgörs utifrån 

kapaciteten av relationer och mobilisering som finns tillgängliga inom nätverket. Beroende på 

medlemmarnas kulturella, ekonomiska, politiska eller karismatiska samhällsroll genereras 

olika former av kapital som nätverken förfogar över.
12

 Socialt kapital blir en avgörande 

utgångspunkt och förutsättning för både nätverket och dess medlemmar till att nyttja olika 

former av kapitalresurser som finns inom nätverket för att maximera sin egen nyttoeffekt 

(Bourdieu 1986, s. 51).  

Genom att skapa legitimitet för det symboliska kapitalet som Bourdieu hänvisar till i 

kombinationen mellan dessa två former av icke materialistisk karaktär kan det underförstådda 

uttryckas genom att potentiella nätverk omvandlas till faktiska nätverk som blir röstbärare för 

olika intressen inom samhället (Bourdieu 1985, s. 203). Med andra ord är det inte som 

Putnam påstår att interaktionen inom nätverkskapande är relaterat till tillit eller ömsesidighet. 

Snarare är sannolikheten högre att individer refererar och använder sig av sin sociala 

umgängeskrets olika kapitalresurser för en egen nyttomaximering. I detta avseende blir 

inkluderingsprocessen kopplad till att kunna utnyttja och passa in genom att använda sig av 

sitt nätverks sociala kapital. Alla individer har olika förutsättningar när det kommer till 

mängden av socialt kapital som man förfogar över beroende på att individer föds med olika 

startkapital (Bourdieu 1986, s. 52-53). Detta skeptiska motargument till Putnams hypotes att 

altruistiska insatser från föreningslivet kan vara fria från specifika intressen av aktörer 

avfärdas av Bourdieu. Istället påpekas att specifika intressen undanhålls med täckmanteln till 

att anta altruistiska inslag, men bakom fasaden finns det nyttomaximeringsmotiv som gynnar 

det egna nätverket (Bourdieu 1991, s. 88). 

                                                 
10

 Exempelvis klass, kön, etnicitet eller intressen.  

 
11

 Exempelvis kulturella eller materiella utbyten mellan individer som antingen kan vara medvetna eller 

omedvetna.  

 
12

 Distinktionen mellan symboliskt eller kulturellt kapital från det sociala kapitalet framstår som i grunden en 

avvägning mellan immateriellt och materiellt kapital.  
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3.2 Tidigare forskning om socialt kapital, föreningsliv och mångfald, 

integration och föreningslivets nytta i integrationsarbetet 

3.2.1 Det sociala kapitalets relation till mångfald och föreningsliv 

Forskningsfältet är väl utforskat men inte enigt när det kommer till klargörandet av 

föreningslivets betydelse för att generera socialt kapital och om etniskt pluralistiska samhällen 

är kompatibla med en högre grad av socialt kapital (jfr Putnam 2007; Kumlin & Rothstein 

2010). Sådana frågeställningar har fått ett relativt högt fokus inom forskningsområdet, men 

problemet har varit att tidigare studier inte kommit med ett riktigt klargörande i frågan om 

sambandet eller relationen mellan variablerna.  

Många olika studier som genomförts i Sverige har inriktat sig på att lägga ansatsen antingen 

på det sociala kapitalet som sociala kontakter, vilket genererar inkludering, tillit och 

delaktighet avskilt från samhället (sammanbindande socialt kapital) eller på sammanlänkandet 

av sociala olikheter genom förbindelser från den egna gruppen till det kringliggande samhället 

(överbryggande socialt kapital). Detta har ofta medfört till att slutsatserna blivit 

motsägelsefulla och snarare bidragit till att göra forskningsfältet mer diffust (jfr Nannestad et. 

al. 2008; Katila & Wahlbeck 2011; Togeby 2004).  

En utblick mot omvärlden i forskningsområdet visar på en större variation som går utanför 

ramen för relationen mellan socialt kapital, etnisk pluralism och föreningsliv. Mest 

framträdande är Aizlewood och Pendakur (2005) studie i Kanada som tittar på iakttagbara 

etniska olikheter och detaljerade inställningar och beteenden bland olika etniska grupper på 

både individ – och gruppnivå för att i nästa steg mäta graden av socialt kapital inom varje 

grupp. Resultaten visar att förskjutningen av socialt kapital är minimal på individnivå, men på 

gruppnivå tenderar det sociala kapitalet att öka när mångfalden inom gruppen blir ökar (s. 15).  

 

3.2.2 Relationen mellan socialt kapital och integration 

Det finns ingen klar relation för om socialt kapital främjar integration av individer eller större 

populationer i samhället. Enligt Putnam medför stora migrationer av människor under kortare 

tidsperioder till negativa effekter för det sociala kapitalet (Putnam 2009, s. 3). Med andra ord 

innebär detta resonemang att den stora flyktinginvandringen under 2015 till Sverige riskerar 

att urholka det sociala kapitalet i landet eftersom integration i den svenska bemärkelsen 

innebär att göra nyanlända mer som ”oss”. Denna problematiska utgångspunkt har idag 
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medfört till makrotrender som resulterat i att integration misslyckas och nivån på socialt 

kapital sänks. Svaret för hur man skapar en varaktig integration med en positiv nyttoeffekt är 

relaterat till förändring och transformering av den inhemska identiteten genom att göra den 

mer inkluderande för alla att identifiera sig med. Detta är ett recept som framgångsrika 

invandrarsamhällen med ett högt socialt kapital har anammat genom en inkrementell 

förändring och anpassning av den egna identiteten för att förenkla att fler ska kunna 

identifiera sig med den, exempelvis som fallet var i USA under 1900-talet (Ibid. s. 4).  

I sin litteraturgenomgång presenterar Bevelander och Pendakur (2011) en jämförelse över 

sambandet mellan socialt kapital och integration i Sverige och Kanada. Slutsatserna blir att 

länderna inte direkt genomför specificerade politiska insatser som främjar det sociala kapitalet 

bland invandrare och minoriteter. Sveriges stora offentliga sektor koncentrerar sig på att ge 

betydande stöd till nyanlända när det kommer till boende och integrationsutbildningar, men 

bortser potentiella vinster som skulle kunna genereras om man uppmuntrade överbryggande 

och sammanbindande socialt kapital i verksamheterna. I motsats använder sig Kanada av en 

annorlunda modell där icke-statliga organisationer har en större roll i integrations- och 

bosättningsverksamheten. Det politiska system i Kanada skapar således indirekt fördelar till 

bildandet av de två formerna av socialt kapital genom att individer från olika etniska grupper 

som är integrerade ofta genomför eller är delaktiga i integrationsarbetet (s. 161).  

I en kvantitativ forskningsrapport av Cheung och Phillimore (2013) undersöks olika former av 

socialt kapital och deras relationer och samband till integration utefter olika variabler i 

databasen The Survey of New Refugees (SNR) som samlat longitudinell data över nyanländas 

integration i Storbritannien (s. 3). Resultaten visade att målgruppen prioriterade 

familjerelationer över sociala relationer. Variationen i vilka möjligheter till sociala nätverk 

målgruppen hade tillgång till var stor. Därutöver har de tillgång till olika former av socialt 

kapital, vilket hade en allmänt positiv inverkan för deras integration i samhället (s. 42). 

Slutligen stödjer undersökningen att en koncentration av överbryggande socialt kapital 

självmant inte främjar integration, utan förutsätter sammanbindande socialt kapital (s. 43).  

 

3.2.3 Föreningslivets roll och nytta i integrationsarbetet 

När det kommer till utförarrollen för produktionen av integration är detta ett nytt fenomen 

som är relativt outforskat. Dock finns det forskning som berör integrationssystemets lokala 

organisering, vilket indirekt kommer in på föreningslivets roll och egentliga nytta i 
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integrationsarbetet (Brommé 2007; Marekovic 2011). Vidare finns det mer direkta studier 

som knyter an till ämnet genom en kartläggande karaktär av föreningslivets och det civila 

samhällets integrerande insatser bland unga och äldre (Forsell & Ingemarsson 2008) och 

samverkan inom integrationsområdet mellan företrädare för offentlig sektor och brukarna av 

offentliga tjänster (Petersson 2012).  

Från myndighetshåll finns rapportserier från Integrationsverket där utfallen av beviljade 

integrationsprojekt under dess regi utvärderas. Dessa rapporter hade som mål att följa upp de 

integrationspolitiska målen, vilket idag snarare betecknas som ”mål för nyanländas 

etablering.” Resultaten pekar mot att målformuleringar bör tydliggöras för att öka möjligheter 

till uppföljning, kommunikationsproblem, svårigheter att nå ut till målgrupper och bristen på 

realistiska förväntningar från föreningslivet (Integrationsverket 2007:11, s. 6). Andra mer 

brukarorienterade rapporter från Integrationsverket som efter 2000 började använda 

Statistiska centralbyråns (SCB) kvalitetsmodell med Nöjd-kundindex (NKI) för offentlig 

sektor som en uppföljningsmetod har pekat på att förändringsarbetet inte bör prioriteras när 

det kommer till nätverk. Denna pilotundersökning riktades gentemot invandrare som nyligen 

avslutat sin introduktion i Botkyrka, Eskilstuna samt Uppsala och visade på en liten effekt för 

totalkvaliteten eftersom det ”bör inte medföra någon förändring av brukarnas värderingar av 

introduktionen” (Integrationsverket 2001:08, s. 12). Ämnet är relevant eftersom 

föreningslivets roll som serviceproducenter har blivit ett alltmer frekvent diskuterat fenomen 

jämte deras roll som röstbärare och företrädare (Wijkström 2012, s. 11-21; Wijkström & 

Einarsson 2006, s. 75-86). Bristen på konkreta utvärderingsstudier inom ramen för dessa nya 

kommunala integrationsfonder kan därför bidra med ny kunskap inom forskningsområdet.   

 

3.3 Operationalisering av socialt kapital i undersökningen 

Den teoretiska operationaliseringen i undersökningen av socialt kapital utgår främst från de 

två första forskningsområdena som behandlar relationen mellan socialt kapital och 

föreningsliv, samt relationen mellan socialt kapital och integration. Operationaliseringen av 

teorin om socialt kapital sker i två steg. Första steget utgår från att titta till relationen mellan 

det sociala kapitalet och föreningslivet genom att identifiera, systematisera och kategorisera 

Putnams moraliska resurser i innehållet med de faktiska och uppfattade nyttorna. Totalt sju 

indikatorer har tagits fram utifrån Putnams moraliska resurser. Dessa indikatorer bygger på 

den tidigare presenterade figuren och diskussionen av det sociala kapitalets beståndsdelar. För 
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att beskriva hur de kommer att kunna identifieras kommer varje indikators innehåll 

presenteras var för sig. Klassificeringen har genomförts i sammanhang kring relevansen av 

varje indikators innehåll gentemot den moraliska resursens innehåll. De faktiska värden som 

undersöks har valts utifrån fondens bedömning av projektkapacitet och möjligheten till att 

faktiskt kunna bekräftas. De uppfattade värden som undersöks skulle i denna bemärkelse vara 

omöjliga att som betraktare kunna svara på utan en input från utförare och brukare.  

Tabell 4. Första steget av den teoretiska operationaliseringen 

Integrering av Putnams moraliska resurser med faktiskta och uppfattade kvalitetsvärden och 

nyttor. 

1) Projektens resultat kring att förmedla eller ”utbilda” deltagare genom olika former av 

normativa inslag och värderingar när det kommer till att forma målgruppens tankestruktur om 

olika fenomen. Exempelvis den svenska kulturen, den svenska koden, jämlikhet, 

könsneutralitet, demokrativärden, allemansrätten eller mänskliga rättigheter. Denna aspekt 

analyseras genom uppfattade kvalitetsvärden och nyttor, där indikatorer blir meningsfull 

fritid, minskad social och mental stress bland målgrupp, samt sociala koder och betydelsen av 

normativa och etiska värden. 

Putnams moraliska resurser i 

bildandet av socialt kapital 

Faktiska kvalitetsvärden och nyttor som analyseras  Uppfattade kvalitetsvärden och nyttor av utförare 

och målgrupp 

1) Input av värderingar, 

normer och livssyn 

  Meningsfull fritid 

 Minskad social och mental stress bland målgrupp 

 Sociala koder och betydelsen av normativa och 
etiska värderingar 

2) Förtroende, tillit och 

säkerhet 

  Förtroende och tillit gentemot andra individer, 

myndigheter och föreningsliv                                  

3) Mångfald  Variationsvidd av målgrupp        Svenska länkar 

 Kulturutbyte 

 Erfarenhetsutbyte 

4) Deltagande i formella och 

informella nätverk 

 Delaktighet i ordinarie verksamhet (nya medlemmar) 

 Aktivt deltagande inom förening  

 Kontinuitet (verksamheten har kapaciteter till att 
fortsätta efter avslutad fondfinansiering) 

 Sommarverksamhet 

 Uppfattat deltagande av målgruppen 

 Uppfattad medverkan i föreningsaktiviteter 

 Framtida engagemang och deltagande i 
föreningsaktiviteter 

 

5) Känsla av tillhörighet  Inkludering och integration av individer och grupper 

som ej varit engagerade inom föreningsliv                                                                                  

 Sociala relationer och kontakter 

6) Framåtriktande 

medborgarinflytande 

 Nätverksskapande möjligheter   

 Kompetensförsörjning för målgrupp 

 Projektet leder till olika former av sysselsättning för 
målgrupp 

 Mentorskap 

 Språkstöd och språkutveckling 

 Förståelse av föreningslivets roll och nytta 

 Ökad grad av förståelse för svensk kultur 

 

7) Växelverkan mellan 

samhällssektorer 

 Stärker föreningsliv och det lokala civilsamhället 

 Växelverkan och samverkan mellan föreningar och 
samhällssektorer 

 Specificerade vägar och möjligheter till att nå ut till 
målgrupp 
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2) Projektets kapacitet att forma deltagarnas tillit, förtroende och konformitet gentemot andra 

individer, myndigheter och föreningsliv. Även denna moraliska resurs analyseras utifrån 

uppfattade kvalitetsvärden och nyttor som koncentreras kring deltagarnas uppfattningar. 

3) Etablering av förmedlad bild till målgrupp om vikten av mångkultur. Variationsvidd i 

deltagarantal från olika kulturer blir här en faktisk indikator som kan identifiera denna nytta. 

Uppfattade värden som undersöks kring indikatorerna svenska länkar, kulturutbyte och 

erfarenhetsbyten utifrån enkätundersökning med brukare och kvalitativa intervjuer med 

utförare. 

4) Målgruppens etablerade delaktighet och upptagande inom föreningsliv. Indikatorer som 

kommer diskuteras utgår både från uppfattade och faktiska kvalitetsvärden och nyttor. De 

faktiska nyttor som analysen fokuseras kring föreningarnas slutresultat till delaktighet inom 

ordinarie verksamhet, dvs. andelen nya medlemmar som tillkommit in i föreningen. Aktivt 

deltagande blir en annan faktisk nyttoindikator av föreningens konkreta resultat kring att 

engagera målgruppen i projektinnehållet. Projektens fortsättning efter avslutad projekttid blir 

en annan förutsättning som kommer diskuteras. Slutligen blir den uppfattade nyttoaspekten 

kring målgruppens deltagande en viktig aspekt i analysdiskussionen.  

5) Projektens resultat kring en stimulans av gemenskap och tillhörighet i olika specifika 

kontexter. Likt tidigare blir inkludering av individer som inte varit aktiva inom föreningsliv 

en faktisk indikator utifrån projektens kapacitet till att öka graden av intern gemenskap. Här 

blir exempelvis även de uppfattade nyttoaspekterna som undersöks kring sociala relationer 

och kontakter kompletterande i analysdiskussionen.   

6) Faktiskt förmedlade möjligheter till deltagande och inflytande inom samhället genom 

ökade förutsättningar eller incitament som exempelvis nätverksskapande möjligheter, 

kompetensförsörjning eller olika former av sysselsättning. Vidare blir uppfattade värden som 

projekten skapat utifrån målgruppens och informanternas perspektiv om dess kapaciteter till 

mentorskap och handledning, samt språkstöd och språkutveckling viktiga indikatorer i 

analysen av denna moraliska resurs.  

7) Denna moraliska resurs berör projektens resultat i stärkandet av föreningsliv och lokalt 

civilsamhälle genom partnerskap, samverkan och växelverkan med andra samhällssektorer 

eller aktörer. Indikatorer utgår från faktiska kvalitetsvärden och nyttor och de kommer inrikta 

sig på att bedöma projektets kapaciteter till samverkan, hur fördelning mellan utförarna 
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koncentreras och de skapade möjligheter till att nå ut till målgruppen genom kontakter med 

boenden, invandrarföreningar och andra verksamheter.  

Steg två kommer att analysera relationen mellan socialt kapital och integration genom att 

positionera föreningslivets insatser utefter deras tendenser till den tidigare diskuterade 

distinktion av kvalitetsvärden och nyttor. Om Putnams högst hypotetiska antagande stämmer 

att större migrationer under kortare tidsperioder sänker det sociala kapitalet i samhället kan 

den offentliga sektorns nya satsningar på integrationsfonder betraktas som ett försök att i 

praktiken testa tesen om föreningslivet fungerar som en katalysator för att öka samhälleligt 

deltagande. I detta fall ska innehållet av tidigare del positionera in föreningarnas 

integrationsinsatser utefter indikatorerna och Robert Putnams föreställning om socialt 

kapital.
13

 För att kunna skapa en bättre grund till målgrupp och främja skapandet av socialt 

kapital bör föreningarnas relationer fördjupas och övergå till medlemskap inom föreningens 

ordinarie verksamhet, aktiviteter och normativa värderingar. Föreningarna kan här ta olika 

vägar i hur man producerar socialt kapital.
14

 Denna process kan i sin tur leda till mer 

långvariga relationer och vänskapsband, vilket möjliggör och främjar nya former av resurser 

för målgruppen.
15

 Graden av socialt kapital utökas, vilket i sin tur främjar en målinriktad 

integration inom samhällets olika arenor och dimensioner. Socialt kapital blir på detta sätt en 

förutsättning i en längre process med kontinuerlig utveckling och ”nyttomaximering” av 

etablerade värden som krävs för att målgruppen ska etablera sig i samhället.
16

 

  

                                                 
13

 I kapitlet bilagor bifogas den teoretiska operationaliseringsplanen för steg två i analysen. 

 
14

 Överbryggande eller sammanbindande socialt kapital.  

 
15

 Exempelvis tillit gentemot individer, samhället och myndigheter, delaktighet i olika sammanhang, 

nätverksskapande möjligheter, sysselsättningsmöjligheter eller kompetensförsörjning. 

 
16

 Exempelvis genom konstant språkutveckling, sysselssättning, regelbundet deltagande i föreningsliv och ökat 

medborgarinflytande. 
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4 Metodologiska utgångspunkter i undersökning av 

innehåll och uppfattad nytta  

4.1 Metodtriangulering och arbetsprocess 

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att generera olika aspekter av ett 

fenomen är inte en ny företeelse, men har förändrats under senare tid. Alltfler forskare har 

idag börjat förespråka användningen av olika kombinationer mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Bryman 2012, s. 628). Eftersom begreppet blandade metoder är ett mångfacetterat 

begrepp är det viktigt att besluten tydliggörs i utformningen av studiedesignen. Först handlar 

det om vilken prioritet och tyngd som respektive datainsamlingsmetod har för besvarandet av 

syfte och frågeställningar. I mitt fall blir den kvantitativa datainsamlingen i form av 

enkätundersökning ett delmoment som tillsammans med valet av de kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna blir lika viktiga för att kunna få en bild av helheten kring de 

uppfattade kvalitetsvärdena och nyttorna som utforskas i det två första forskningsfrågorna. 

Därför är datainsamlingsmetoderna lika viktiga vid genomförande. Vidare är det viktigt 

vilken ordning som datainsamlingsmetoderna genomförs. I mitt fall genomförs sekvenserna 

samtidigt eftersom de undersöker samma fenomen. Syftet med att integrera metoderna på 

detta sätt utgår från en metodtriangulering, vilket betyder att olika datakällor kombineras i 

undersökningen av ett fenomen för att resultaten ska bli mer tillförlitliga och för att forskaren 

ska få en större förståelse för den vetenskapliga problemformuleringen (Johnson et al. 2007, s. 

114).  

Operationaliseringen redovisar textanalysens resultat i avseende till identifierade aspekter av 

socialt kapital i undersökta ansökningar. Denna del fungerar som en viktig bakgrund för att 

bedöma förankringen och relevansen av integrationsprojektens innehåll till de andra 

datainsamlingsmomenten. Avsnittet efter sammanfattar resultaten av de enskilda intervjuerna 

med projektansvariga. Vidare genomförs enkätundersökningsintervjuer med deltagarna 

angående deras uppfattningar rörande föreningarnas integrationsinsatser.  

Slutligen integreras empirin från de två första forskningsfrågorna och den teoretiska 

operationaliseringen i en analys som diskuterar föreningslivets relation till socialt kapital och 

integration.  
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Figur 2: Arbetsprocess i tre sekventiella steg 

Illustration över arbetsprocessen i tre olika sekventiella steg som framhäver relationen 

mellan material, teori, metoder och analys. 

 

4.2 Urval och presentation av integrationsprojekt 

Valet av integrationsprojekt kommer att systematiskt undersökas i alla tre delmoment utifrån 

olika aspekter och intervjupersoner. Föreningslivets integrationsprojekt som valts utgår efter 

undersökningens avgränsningar. Den första urvalgenomgången koncentrerade sig på att 

utesluta alla projekt som hade genomförts av aktörer utanför föreningslivet, var under en 

uppstartsfas eller som inte hade genomförts av föreningarna på grund av olika anledningar. 

Ett andra urval uteslöt projekt som specifikt inriktade sig mot personer utanför den valda 

målgruppen, exempelvis ensamkommande barn och andra socialt utsatta grupper.  

Efter en närmare granskning av projektinnehåll och specificerade målgrupper bland de 

beviljade projekten visar det sig att många av projekten föll bort redan i de två första 

uteslutningsomgångarna. För fallet Norrköping innebar de två första uteslutningsomgångarna 

att 22 av 41 projekt som antingen tillstyrkts helt eller delvis fortfarande var aktuella som 

undersökningsobjekt. Alla fyra grupper blir för Norrköping aktuella vid en tredje 

urvalsomgång. För fallet Västervik medförde de två första urvalsomgångarna att totalt 15 

projekt var aktuella för den tredje urvalsomgången. Grupperna kompetensförsörjning och 

övrigt är inte aktuella i undersökningen eftersom projekten som hamnade inom dessa två 

•Textanalys av  
ansökningar 

•Semistrukturerade 
intervjuer med 
projektansvariga 

•Enkätundersökningar 
med målgrupp   

Steg 1 

•Sammanställningar av 
resultat från 
textanalys, 
semistrukturerade 
intervjuer och 
enkätundersökning  

Steg 2 
•Analys av relationen 

mellan föreningsliv och 
socialt kapital 

•Analys  av relationen 
mellan socialt kapital och 
integration 

•Slutsatser och avslutande 
diskussion 

Steg 3 
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kategorier antingen utförs av aktörer utanför föreningslivet, inte startat sin verksamhet, 

avslutats i förtid på grund av olika anledningar eller har en målgrupp som står utanför studiens 

undersökningsram.
17

 

 

4.2.1 Strategiskt urval av integrationsprojekt 

Eftersom det blir för tidskrävande och kräver alltför mycket resurser att genomföra en total 

undersökning av alla beviljade integrationsprojekt utifrån de tre valda metodologiska 

utgångspunkterna kommer ett strategiskt urval att genomföras. Ungefär 33 % av andelen 

projekt kommer att vara relevanta undersökningsobjekt. Motiveringen bakom detta val har 

grundat sig i den bidragande enkelheten för genomförandet av de olika momenten. 

Minskningen av risken att drunkna i data under genomförandet av de kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna och enkelheten för samplingen av enkätintervjuerna gör denna 

urvalstyp lämpligast vid valet av integrationsprojekt.  

Vidare har storleken på bidraget som föreningarna beviljats varierat, där urvalet tar hänsyn till 

en jämvikt av föreningar som både beviljats större och mindre summor i undersökningen. En 

överrepresentation av de beviljade projekt som fortfarande var aktuella inom kategorin 

delaktighet i förenings- och kulturliv återfinns bland idrottsföreningarna. För att förhindra en 

absolut representation av idrottsföreningar kommer urvalet fokusera på en större mångfald av 

olika verksamhetsformer. Därutöver kommer beaktande läggas vid att både mindre och större 

föreningar prioriteras i urvalsprocessen.  

 

4.2.2 Valda integrationsprojekt i Norrköping  

Totalt åtta föreningar från de fyra kategorierna har valts ut för att undersökas utifrån studiens 

metodologiska utgångspunkter. Projekten som har valts ut genom det strategiska urvalet är 

antingen avslutade, under sin avslutningsfas eller pågår fortfarande.  

Inom kategorin kompetensförsörjning var det endast ett projekt som hade inslag av en strävan 

att öka sysselsättningen bland målgruppen. Projektet utgår från ett samarbete mellan 

Vidablickskyrkans församling med Portalen som utförare av verksamheten. Det startades 

under hösten 2016 och pågår ända fram till hösten 2017. Relevanta aspekter som 

kategoriserade in undersökningsobjektet i denna grupp var faktumet att projektet hade en 

                                                 
17

 En full redovisning av aktuella föreningar efter den andra urvalomgången bifogas under kapitlet bilagor. 
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strävan till att bidra med stöd till nyanlända för vidare studier, praktik och arbete. En 

förutsättning för detta var det svenska språket, vilket gjorde studiecirkelverksamheten för 

vuxna nyanlända till ett viktigt kompletterande moment till deras ambitioner om att öka 

målgruppens sysselsättningsgrad.
18

  

Inom kategorin delaktighet i förenings- och kulturliv var totalt nio projekt aktuella. Det första 

projektet som valts utförs av IK Sleipner och fokuserar sig på att skapa ett nytt lag för 

nyanlända och asylsökande. Fotbollsverksamheten är en viktig stöttesten i föreningens arbete 

med att skapa delaktighet och integration, men därutöver har föreningen initierat kontakter 

med det lokala näringslivet och andra föreningar för att skapa möjligheter för personerna att 

hitta andra vägar in i det svenska samhället.  

Det andra projektet utförs av Next Step internationella förening och startades under slutet 

av våren 2016. Innehållet är mångfacetterat, men viktiga aspekter är konsumentrådgivning, 

körkortsteori och föreläsningar om jämlikhet och demokratiska processer. Andra viktiga delar 

är cykelkurser, matlagning, föräldrastöd och utflykter.  

Det tredje projektet utförs av Smedby AIS under en tvåårsperiod och inriktar sig på 

fotbollsverksamhet, men även i utbildandet av nyanlända ledare. Innehållet koncentrerar sig 

på inkludering i det svenska samhället genom fotboll av nyanlända ungdomar i olika åldrar 

och ökat engagemang inom förening bland föräldrarna.  

Kategorin språkutveckling innefattade totalt nio aktuella projekt, varav tre har valts ut för att 

undersökas. Det första projektet som valts utförs av föreningen Equal Rights for Integration 

i samverkan med andra aktörer i föreningslivet och pågår fortfarande. Innehållet kretsar kring 

språkvänsmatchningar mellan målgruppen och etablerade svenskar, vilket ska skapa nya 

möjligheter till att lära sig det svenska språket effektivare. Vidare är ambitionen att dessa 

språkvänsmatchningar ska skapa svenska länkar och nya nätverk för målgruppen.  

Det andra projektet heter ”Mamma-pappa-barn” och utförs av föreningen IOGT-NTO Svea 

Integration. Målet med projektet är att under en tvåårsperiod utveckla, testa och 

implementera processer som underlättar bättre familjerelationer bland asylsökande och 

                                                 
18

 Portalen är en mötesplats i stadsdelen Hageby som grundar sig i närhetsprincipen, enkelheten, nätverket och 

individens egen drivkraft och motivation till att integreras inom samhällets arenor. Innehållet bygger på tillgång 

till språket, förstå de svenska koderna, medvetenhet om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och att förstå 

hur det svenska samhället fungerar. Resultaten sedan 2011 av detta gemensamma initiativ från Hyresbostäder, 

ABF, Marieborgs folkhögskola, Migrationsverket, Norrköpings kommun och Svenska kyrkan har resulterat i att 

”250 av 900 nyanlända individer som deltagit i programmet kommit ut och fått jobb eller en praktikplats.” 

Portalen har därutöver en utvecklad samverkan mellan samhällssektorer, där olika aktörer som kommunala 

förvaltningar och andra myndigheter, församlingar, fritidsgårdar är bara några av de som antingen har haft eller 

har ett kontinuerligt partnerskap med Portalen (Falkengren 2016; Portalen 2016, s. 5-30). 
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nyanlända genom samverkan med samhällets berörda aktörer, invandrarföreningar och 

intresseorganisationer. Vidare kommer målgrupperna att erbjudas stöd när det kommer till 

svenskaundervisning och språkstöd.  

Det sista valda integrationsprojektet som kommer undersökas inom denna kategori heter 

”Centralen” och utförs av Studiefrämjandet i Östergötland. Verksamheten fokuserar sig på 

att bidra med kunskap till nyanlända och asylsökande om det svenska samhället, öka deras 

förmåga att kommunicera på svenska och bistå med föräldrastöd. Innehållet bygger på tre spår 

som kompletterar varandra. Första delen bygger på studiecirkelverksamhet inriktad på olika 

teman. Andra delen bygger på deltagande i fritid- och föreningsliv med olika aktiviter, 

exempelvis gemensamma cykelturer, musik, film och foto. Den tredje och sista delen 

fokuseras kring ledarutbildningar på lätt svenska. 

Slutligen under kategorin övrigt var tre projekt aktuella för undersökningens syfte. Det valda 

projektet som ska undersökas utfördes av Sensus Östergötland/Norra Småland och 

projektinnehållet fokuserades kring aktiviteter för asylsökande familjer från flyktingboendet 

Getå. Vid fem tillfällen under sommaren 2016 besökte familjerna tillsammans Norrköping. 

Syftet var att öka kännedomen om staden genom olika aktiviteter som exempelvis besök vid 

olika kulturinstitutioner, gemensamma luncher och lek för barnen i stadens olika parker.  

 

4.2.3 Valda integrationsprojekt i Västervik 

Fem integrationsprojekt har valts ut för att undersökas utifrån studiens metodologiska 

utgångspunkter. Alla projekt som valts för att undersökas är avslutade.  

Inom kategorin delaktighet i förenings- och kulturliv återfanns 12 aktuella projekt, varav 4 har 

valts ut för att undersökas. Det första projektet utfördes av Qvinnoqulan i samverkan med 

Sensus där nyanlända, asylsökande och etablerade kvinnor tillsammans utforskade olika 

matkulturer och lagade mat vid tio olika tillfällen under våren och hösten 2016. Ambitionen 

var att detta skulle skapa mötesplatser som förenar genom erfarenhetsutbyte och matglädje.  

Det andra integrationsprojektet utfördes av VIK Hockey och avslutades under december 

2016. Ambitionen med projektet var att aktivt arbeta med nyanlända och asylsökande i syfte 

att aktivera dessa i olika idrottsliga aktiviteter. Innehållet kretsade kring en hockey- och 

skridskoskola, men även andra aspekter som erbjudandet av praktikplatser, lotsning till andra 
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aktiviteter genom föreningens breda kontakter bland föreningslivet och möjligheter att se 

gratis hockeymatcher.  

Det tredje valda integrationsprojektet utgår efter temat ”Odling över kulturgränser” och 

projektägare är Kulturföreningen Ting för alla. Syftet är att människor från olika kulturer 

ska mötas och dela med sig erfarenheter och kunskaper inom odling, mat och kultur. 

Deltagandet bygger på kulturutbyte och lärande när det kommer till odlingstekniker. Projektet 

avslutades under hösten 2016. 

Västerviks Klätterklubb är utförare av projektet ”Klättring i naturen” som avslutades i 

december 2016. Projektet inriktade sig på att engagera nyanlända och asylsökande i 

föreningens aktiviteter. Aktiviteterna innefattade introduktioner om klättring, nyttjandet av 

klättercentret, klättring i naturen, sociala interaktioner mellan deltagarna och 

föreningsmedlemmarna, samt inlärning av det svenska språket. Målet var att dessa aktiviteter 

skulle skapa en ”hållbar integration” genom vägledning av redan etablerade svenskar.  

Inom kategorin Språkutveckling återfanns tre aktuella projekt. Det valda projektet utfördes av 

Gamleby Folkpark i samverkan med fyra andra föreningar. Projektet beviljades medel och 

avslutades i maj 2016, men aktiviteterna har fortsatt efter nya beviljade fondmedel. 

Föreningen är utstationerad i Gamleby och erbjuder hjälp till nyanlända och asylsökande i 

olika åldrar att både lära sig tala och skriva på svenska. Dagligen bedrivs ett språkcafé, där 

antalet deltagare varierar mellan varje tillfälle.  

 

4.3 Textanalys 

Den kvalitativa textanalysen som metod går ut på att förmedla fram forskningssyftet genom 

en noggrann läsning och analys av ord, texter och textelement. Då terminologin skiftar med 

vad man menar med en kvalitativ textanalys är det viktigt att konkretisera vad meningen med 

textanalysen är och vad det är som man ska eftersöka i texter (Esaiasson et. al. 2012, s. 210). 

Textanalysen som kommer att användas i undersökningen identifierar, systematiserar och 

kategoriserar Putnams moraliska resurser bland ansökningsinnehållet. Detta sker genom 

användet av indikatorer som ska visa på de moraliska resursernas närvaro i projektinnehållet. 

Huvudsyftet med denna datainsamlingsmetod i undersökningen är att lyfta fram och 

begripliggöra textelementen i ansökningarna (Esaiasson et. al. 2012, s. 211). 
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 4.3.1 Indikatorer och operationalisering 

Textanalysen utgår efter tidigare presenterade indikatorer och innehåll utifrån Putnams 

moraliska resurser. Textelement identifieras i innehållet genom ett klarläggande av hur det ska 

realiseras. Slutpremissen i ansökningsinnehållet måste således specificera hur kravbild från 

kommunen, nytta eller syfte x ska realiseras, produceras eller genomföras konkret.  

Tabell 5: Analysschema för den kvalitativa textanalysen 

Moraliska resurser som nyttor bland föreningslivet 
Moraliska resurser Västervik Föreningar Norrköping  Föreningar 

1 Input av värderingar, normer och 

livssyn 

    

2 Förtroende, tillit och säkerhet     

3 Mångfald     

4 Deltagande i formella och informella 

nätverk 

    

5 Känsla av tillhörighet     

6 Framåtriktande medborgarinflytande     

7 Växelverkan mellan samhällsaktörer     

Kännetecken av sammanbindande socialt 

kapital  

    

Kännetecken av överbryggande socialt 

kapital 

    

Det tilltänkta analysschemat med valda indikatorer för den kvalitativa textanalysen.   

Utöver de valda indikatorerna kommer koncentrationen av överbryggande kontra 

sammanbindande socialt kapital att undersökas i ansökningarna. Relevanta skiljelinjer mellan 

de två formerna av socialt kapital utgår från projektets inriktning eller karaktär av målgrupp. 

Sammanbindande socialt kapital identifieras i ansökningarna genom invändiga förhållanden, 

starka inre gemenskapselement eller fokus på existerande medlemmars integration. 

Överbryggande socialt kapital identifieras efter utåtriktade förhållanden, starka yttre 

gemenskapselement, samhällsnytta och att deltagande i samhället bygger på förtroende och 

tillhörighet till något större än nätverket eller gruppen. 

 

4.4 Intervju som metod 

Den stora variationen i hur genomförandet av en kvalitativ intervju utförs innebär att det är 

viktigt att kunna urskilja den intervjuform som blir lämpligast i besvarandet av 

undersökningens syfte. I mitt fall har jag valt att utgå från en semistrukturerad intervjuform 
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som bäst möjliggör kontraster i svaren över föreningslivets föreställningar om deras projekts 

integrationsnytta jämfört med de traditionellt standardiserade kvantitativa intervjuformerna.   

Fördelen med kvalitativa intervjuformer vid detta moment är dess flexibilitet eftersom det 

skapar utrymme för intervjuaren att föra diskussionen. Samtidigt kan det skapa nya insikter 

och aspekter av olika problem under intervjuns gång som kan korrigeras. Nackdelarna med 

intervjuer är att de ofta tenderar till att bli tidskrävande på grund av den stora mängden data 

som måste transkriberas och analyseras (Bryman 2012, s. 470). 

 

4.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Den semistrukturerade intervjuformen grundar sig kring en uppsättning med frågor eller 

teman som fungerar likt ett schema. Intervjupersonerna får därefter fritt spelrum att utforma 

svaren på sitt eget sätt, vilket gör att intervjuprocessen blir flexibel (Bryman 2008, s. 415). 

Detta innebär att intervjupersonerna själva får möjligheten att uppfatta och tolka relevansen i 

de olika frågeställningarna eller teman utefter sin egen bedömning. I mitt fall ska de 

semistrukturerade intervjuerna skapa en förståelse för integrationsprojektens uppfattade nytta 

bland utförarna. Metoden lämpar sig därför till att klargöra tankestrukturen hos de ansvariga 

om vad de åstadkommit och vilken nytta deras projekt har bidragit till för målgruppen. Vidare 

motiveras valet av denna datainsamlingsmetod med att det skapar möjligheter till en enklare 

och mer flytande dialog med intervjupersonerna som samtliga har olika kunskaper och 

erfarenheter av deras integrationsprojekts nytta och resultat. Detta kan generera en större 

variation och öppenhet i svaren, vilket i sin tur skapar en större förankring och relevans av det 

empiriska materialet (Svenning 2003, s. 126-129). 

 

4.4.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden utgår ifrån tre olika teman som behandlar olika aspekter av utförarnas 

föreställningar om vad deras projekt har bidragit med för målgruppens integration i samhället. 

Svaren från intervjupersonerna kommer vara relevanta till undersökningens syfte, 

frågeställningar och föreställningar kring socialt kapital i analysen.
19

  

Första temat behandlar relationen som skapats mellan målgruppen och föreningslivet. Det 

väsentliga här blir för informanterna att redogöra för målgruppens utveckling och 

                                                 
19

 Intervjuguide bifogas i kapitlet bilagor. 
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engagemang inom föreningen under själva projektet. Vidare kommer utfallet av relationen 

mellan målgrupp och utförare att diskuteras.  

Det andra temat går in på gemenskapsaspekter och språkutveckling som projektet bidragit 

med för målgruppen. Har projektet skapat ett kulturellt utbyte och stimulerat en känsla av 

gemenskap bland målgruppen? Har projektet utvecklat målgruppens språkkunskaper i 

svenska? Har utförarna märkt en minskning av social och mental stress bland målgruppen? 

Slutligen behandlar det sista temat frågeställningar som berör skapandet av socialt kapital 

genom tillit och delaktighet inom samhället. Har målgruppen blivit mer aktiva i samhället? 

Har de fått en djupare insikt om föreningslivets betydelse? Har utförarna kunnat märka en 

ökad tilltro bland målgruppen gentemot samhälle, individer och myndigheter? 

 

4.4.3 Val av intervjupersoner och motiveringar  

Intervjupersonerna har valts utifrån det tidigare målinriktade eller strategiska urvalet. Detta 

urval av intervjupersoner utgår efter en samplingsteknik som ska producera en korrelation 

mellan syfte, frågeställningar och urval (Bryman 2008, s. 434). Därför har intervjupersonerna 

valts kring deras kompetens för undersökningens frågeställningar och ändamål genom deras 

respektive roll som utförare.
20

 Som projektansvariga och direkta utförare av projekt har 

informanterna en kunskap och insikt om den nytta som projekten bidragit med för 

målgruppens integration. Informanternas relevanta och sakkunniga kunskaper för hur 

projekten genomförts och vad för integrationsaspekter de bidragit med för målgruppen 

framhäver utförarnas uppfattningar om projektinnehållets nytta. 

 

4.4.4 Genomförande 

De semistrukturerade intervjuerna med informanterna genomförs i majoriteten av fallen i 

samband med enkätintervjuerna. I vissa fall har detta inte varit möjligt på grund av avslutade 

integrationsprojekt eller för att båda momenten inte kunnat genomföras under samma gång. 

Då har intervjuer genomförts med projektansvariga endast.
21

  

                                                 
20

 De projektansvariga som valts som intervjupersoner för de semistrukturerade intervjuerna kommer i 

fortsättningen benämnas som informanter eftersom de bidrar med kunskap om utförandet av 

integrationsprojekten. Alla informanter som intervjuats redovisas i kapitlet referenser under avsnittet intervjuer. 

 
21

 Smedby AIS, Västerviks klätterklubb, IK Sleipner, Qvinnoqulan, Kulturföreningen ”Ting för alla.” 
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Efter ett första utskick av avsiktsbrev har majoriteten av föreningarna svarat och responsen 

var positiv till undersökningens genomförande. Det finns dock vissa föreningar som inte 

svarade på avsiktsbrevet och där togs kontakt direkt med föreningarna istället.
22

 Efter en 

presentation av ämnet och syftet med undersökningen redovisas upplägget och de teman som 

kommer att tas upp under intervjuns gång. De specificerade frågeställningarna för varje tema 

kommer inte presenteras, utan deras funktion är snarare att vägleda in intervjun på rätt spår 

igen vid utvikningar från ämnet. Tanken är att min position som intervjuare ska bli mindre 

styrande genom användandet av både öppna och slutna frågor. Förhoppningen är att 

informationen blir mer omfattande och långtgående inom vissa teman, samtidigt som 

blickfånget på ämnet bevaras genom de preciserade frågorna. 

Intervjuerna spelas in med informantens tillåtelse. Efter att de genomförts med alla 

informanter bearbetas och analyseras det empiriska materialet utefter föreningarnas 

föreställningar kring deras projekts integrationsnytta för deltagarna. Kategorisering i 

frekvensen av likartade svar bland informanterna prioriteras vid presentationen av ämnena 

som klarlägger relationen mellan målgrupp och föreningslivet, gemenskap och 

språkutveckling, samt tillit och delaktighet.  

 

4.5 Enkätundersökning som metod 

Till stora delar har den kvantitativa samhällsvetenskapliga forskningen baserat sig på 

surveymetoder som bygger på insamling av data genom strukturerade intervjuer eller 

frågeformulär. Den stora variationen av arbetssätt gör denna metod till ett mångfacetterat 

verktyg till exempelvis opinionsbildningar gällande ett fenomen eller personliga uppfattningar 

i en specifik fråga (Bryman 2012, s. 184).   

En av de vanligaste surveymetoderna är den strukturerade intervjumetoden som går ut på 

skapandet av ett standardiserat schema med klara och specificerade frågeställningar till 

intervjupersoner.
23

 Varje respondent får samma utrymme och möjlighet att svara på frågor 

som sedan kan sammanställas och jämföras för att bedöma olika fenomen eller aspekter i 

undersökningen. Surveymetoden främjar standardisering av frågeställningar och kodning av 

svar, vilket gör att den i fallet med studiens ändamål om att mäta uppfattningarna hos 

                                                 
22

 Avsiktsbrev bifogas under kapitlet bilagor.  

 
23

 I fortsättningen kommer intervjupersonerna att benämnas som respondenter i undersökningen eftersom de 

tillför direkt information om deras egna uppfattningar kring den nytta som projektet främjat. 
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målgrupp lättare passar till den strukturerade intervjuformen. Dessa två förtjänster genererar 

en större sannolikhet till att minska fel på grund av variationer i intervjufrågorna. Samtidigt 

skapar det en större noggrannhet och flexibilitet vid tolkningsprocess och klarhet vid 

bearbetningen och kodningen av respondenternas svar (Ibid 2012, s. 209-213).    

 

4.5.1 Utformning av enkäten  

Utvärderingen baseras på en standardiserad enkätundersökning som undersöker de uppfattade 

kvalitetsvärdena och nyttorna bland deltagarna. En helhet skapas kring 

datainsamlingsmetoderna genom enkätstudiens direkta koppling till de teman som togs upp i 

föregående avsnitt kring utförarnas föreställningar om projektinnehållets nytta för 

målgruppen. Genom preciserade och förenklade frågor på en niogradig skala behandlas 

uppfattade kvalitetsvärden och nyttor som exempelvis meningsfull fritid, kulturutbyte, 

svenska länkar, sociala koder och språkstöd, gemenskap, delaktighet och deltagande, 

språkutveckling, tillit och förtroende, minskad social och mental stress, kontinuitet och 

fortsatt deltagande.  

I den andra delen av enkätformuläret har 14 olika påståenden om viktiga nyttor som 

föreningslivet i Västervik ansåg vara extra viktiga tagits fram under ett samverkansmöte den 

25 oktober mellan Västerviks kommun och föreningslivet. Frågeställningen var ”vilka är 

nyttorna, de goda resultaten, lärdomarna, utifrån ett integrationsperspektiv av era engagemang 

och aktiviteter?
24

  

För att minska risken för misstolkningar och svårigheter att förstå frågorna i enkätformuläret 

bland respondenterna har den översatts till engelska. Därutöver har en översättarfirma anlitats 

av Västerviks kommun för att översätta enkätformuläret till arabiska och somaliska för att 

täcka in två av de största flyktinggrupperna som invandrat till Sverige under senare år.
25

 

  

4.5.2 Val av respondenter och genomförande 

Cirka 20 % av individerna som deltagit i enskilda undersökningsprojekt kommer väljas 

utifrån ett obundet slumpmässigt urval i de fall där det inte blir ett bortfall. Detta innebär att 

                                                 
24

 Resultaten av denna utvärdering bifogas i kapitlet bilagor.  

 
25

 Hela enkätformuläret på alla språk bifogas i kapitlet bilagor. 



 

 

37 

 

alla deltagande individer som stämmer överens med undersökningens avgränsningskriterier 

för målgrupp har samma chans att bli valda. Svårigheten att veta exakt andel deltagare på 

grund av målgruppens flytande karaktär, bristen på rekryteringsvägar och åtskilliga olika 

målgrupper gör det svårt att på förhand veta den exakta andelen deltagare som passar in med 

undersökningens avgränsningar. Genomförandet av respondentintervjuer har i 6 av fallen 

genomförts i samband med föreningsaktiviter, där deltagarna i projekten informerats om 

undersökningens syfte och om det standardiserade enkätformulärets innehåll.
26

 Därefter 

tillfrågas om individernas samtycke till att delta i undersökningen och enkäterna delas ut till 

alla som är intresserade. I resterande fall har det varit svårt att genomföra båda 

datorinsamlingsmomenten under samma tillfälle. Eftersom vissa av integrationsprojekten 

avslutats och verksamheten upphört har föreningarna tappat kontakten med deltagarna, vilket 

beror på olika aspekter som exempelvis att de flyttat, nekats uppehållstillstånd eller valt att 

inte fortsätta delta i ordinarie verksamhet. I andra fall har målgruppen antingen inte kommit 

till verksamheten under just det specifika tillfället, vilket resulterat i att undersökningen inte 

kunnat nå sin andel av respondenter. För att minska frekvensen av bortfall har ett uppsökande 

arbete genomförts i de fall som det funnits deltagarlistor eller namn på boenden som besökt 

verksamheten. Kontakt har initierats med boenden och andra verksamheter för att nå ut till 

målgruppen som sedan förmedlat vidare enkäterna till den del av målgruppen som deltagit i 

föreningarnas verksamheter. Vidare har enkätformulär lämnats kvar till berörda föreningar för 

att sedan förmedlas till målgruppen som velat delta och sedan skickats tillbaka med post.   

 

4.5.3 Datainsamling, analys och tolkning 

Efter att respondenterna svarat på enkätformuläret samlas de in och data matas in i 

datorprogrammet SPSS. Datamängden kodas utefter variabler som definieras genom 

enkätfrågorna. Varje enkätformulär med svar från respondenterna får ett eget ID-nummer i 

datamängden, vilket möjliggör verifiering av svar och anonymisering av respondenterna. Den 

fördelaktiga tids- och resursaspekten för att sampla in respondenternas svar har varit en viktig 

faktor bakom valet av datorinsamling och bearbetning av data. Efter bearbetningen av data 

utgår själva analysen från frekvenstabeller, där resultaten för varje variabel presenteras 

separat för varje fall och sedan integreras momentet tillsammans med de andra empiriska 

momenten i analysdiskussionen.  
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 VIK Hockey, Gamleby Folkpark, Next Step Internationella Förening, Equal Rights for Integration, IOGT-

NTO Svea integration, Studiefrämjandet. 
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4.6 Förförståelse, validitet och reliabilitet 

Utformningen av syfte, forskningsfrågor, datainsamling, analys och tolkning av det empiriska 

underlaget styrs av forskarens uppfattning kring fenomenet. Som en grundtanke inom 

hermeneutiken är förståelse en viktig del eftersom den slår fast att meningsfulla fenomen 

endast kan förstås av subjektet i de sammanhang eller den kontext som de identifieras i. 

Förståelsen av ett fenomen brukar oftast tillkomma redan innan i form av förförståelse och 

bakgrundskunskaper som i slutändan uttrycker en mening eller har en betydelse. (Gilje & 

Grimen 2007, s. 171). Samhällsvetenskaplig forskning kan aldrig vara helt värdefri eftersom 

den talar i generella termer om mänsklig aktivitet. Kunskapen måste vara kapabel till att 

kunna falsifieras genom att forskaren möjliggör kravet för intersubjektivitet, vilket innebär att 

undersökningen ska vara genomförbar att utföras av andra. Min roll som forskare blir här att 

vara självmedveten om att mina egna värderingar och personliga förnimmelser inte ska prägla 

och styra själva processen.  

Validitet betyder att utföra det som avses undersökas utifrån de metodologiska 

utgångspunkterna och besvara de frågeställningar som undersökningens syfte utgår ifrån. 

Därför kan validitet betraktas vara kravet på giltighet som är bundet till vad som mäts och om 

detta utkristalliseras i syfte och frågeställningar (Ejvegård 2009, s. 80-82). I mitt fall anser jag 

att validiteten är hög eftersom undersökningen för det första har visat tydligt på en giltighet i 

syfte, frågeställningar, teori och metod. För det andra har undersökningen studerat det som 

planerats. Vidare bör validiteten öka då den teoretiska utgångspunkten är kopplad till 

metodvalet, delvis genom datainsamlingsmetoderna och delvis genom bakgrundskapitlet. 

Reliabilitet avser undersökningens och resultatens tillförlitlighet och funktionsduglighet. För 

att reliabiliteten ska anses som hög bör mätinstrumenten som ska avgöra den uppfattade 

integrationsnyttan som föreningslivets projekt skapat för målgruppen genomföras korrekt. En 

låg reliabilitet hos mätinstrumentet medför en låg validitet (Ejvegård 2009, s. 77-79). För att 

testa tillförlitligheten av enkätformuläret och de mätvariabler har den blivit förhandsprövad av 

testpersoner som har bott i Sverige i mindre än två år i både Västervik och Norrköping. 

Personerna förstod alla frågor och kunde svara självständigt på svenska.  
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5 Föreningarnas integrationsarbete och uppfattade nytta 

5.1 Identifierade aspekter av integrationsinnehåll i ansökningarna 

I ansökningarna rangordnas det olika nyttor som verksamheterna ska bidra till utifrån 

kommunernas respektive krav och behov, men det framkommer i många fall inte en 

motivering av hur processen eller innehållet i aktiviteterna kommer leda till målgruppens 

ökade integration (Jfr Integrationsverket 2007:11, s. 6).
27

 Undersökningens definition på 

integration som en målinriktad process, vilket strävar mot att sammansmälta likheter från 

olikheter i samhället och förena dessa i en helhet genom en fördelning av resurser kan inte 

härledas bland en del av ansökningarnas innehåll i Västervik. Fokus har i många fall legat på 

kortare och ofta oreflekterad verksamhet inriktad på att skapa insyn för en större andel 

deltagare än ett fåtal deltagare som återvänder in till verksamheten.
28

 I motsats kan det i 

Norrköpings fall konstateras att projektinnehållet hos majoriteten av föreningarna är 

fokuserad kring kvalitativa aspekter som är förenliga med studiens definition av integration.
29

 

Bristen och otydligheten för hur man når målgruppen och fångar upp deltagarna in i 

verksamheterna förblir ett problem i flera av projekten, vilket gör en del av föreningslivets 

insatser till ett roligt moment eller evenemang som görs tillfälligt för målgruppen för att sedan 

avslutas (Jfr Rundqvist & Andersson 2009, s. 249-253).
30

 

 

5.1.1 Norrköping 

Textelement kunde identifieras i alla kategorier bland de undersökta ansökningarna. 

Fördelningen i innehållet av moraliska resurser varierade. Medan det i vissa ansökningar finns 

en stor andel textelement som föreningar fångade in i innehållet kunde det bland andra 

ansökningar endast identifieras ett fåtal textelement. Visserligen repeterades syften, nyttor och 

uppfyllda krav gentemot kommunen om att en specifik verksamhet skulle åstadkomma nytta, 

exempelvis delaktighet eller sociala relationer. Dock beskrevs inte verksamheten mer 

detaljerat om varför eller hur detta skapar en större integrationsnytta. Dessa textelement 
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 Studiefrämjandet i Östergötland 2016a (s.3); Smedby Ais 2016b (s.2); Equal Rights for Integration 2016 (s. 4).  

 
28

 Se VIK Hockey 2016 (s. 9); Västerviks Klätterklubb 2016 (s. 3); Kulturföreningen ”Ting för alla” 2016 (s. 5); 

Gamleby Folkpark 2016 (s. 5). 
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 Föreningar visar tendenser till detta i olika grad. Vissa på en liknande nivå som föreningarna i Västervik.  

 
30

 Alla identifierade textelement utifrån tidigare analysschema för textanalys presenteras i kapitlet bilagor.  
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uteslöts eftersom de inte underbyggde slutpremissen genom att de inte specificerade hur 

kravbild från kommunen, nytta eller syfte x skulle realiseras, produceras eller genomföras.
31

  

Innehållet i majoriteten av ansökningarna fokuserades kring en utvändig koncentration på 

målgruppens variationsvidd och överbryggande socialt kapital. Genom indikatorer som 

ömsesidigt erfarenhetsutbyte och möten mellan individer hade ansökningarna underförstått en 

prioritet om att deras integrationsprojekt skulle bidra till en starkare sammanhållning i 

samhället.
32

 Det finns dock vissa föreningar som visade karaktär av sammanbindande socialt 

kapital, vilket identifierades bland föreningarna Next Step genom sin fokusering på 

verksamhet riktad mot existerande medlemmar (Next Step Internationella Förening 2016, s. 1) 

och IOGT-NTO Svea Integration genom sin koncentration på familjerelationer hos vissa 

invandrargrupper (IOGT-NTO Svea integration 2016 a, s. 4).   

Förmedlandet av normativa inslag och värderingar identifieras bland fyra textelement, där 

föreningar hade ambitionen att forma deltagarna genom förmedlandet av ”svenska normer och 

koder” (Equal Rights for Integration 2016, s. 3), mänskliga rättigheter (Next Step 

Internationella Förening 2016, s. 4), hur rättigheter och skyldigheter koordineras samman så 

att individen får bestämma över sitt liv (IOGT-NTO Svea Integration 2016, s. 2) och hur 

samhället i Sverige fungerar (Vidablickskyrkans Församling 2016 a, s. 3). 

Inom kategorin förtroende, tillit och säkerhet identifierades tre textelement bland 

ansökningarna. De flesta inslag under denna kategori återfanns bland aktörerna som bedrev 

språkutvecklingsverksamheter. Målet var att skapa en högre grad av förtroende, tillit och 

säkerhet genom studiecirkelverksamhet och folkbildningsaktiviteter.
33

 

Fyra textelement identifieras kring den mångkulturella aspekten. Hur denna aspekt ska 

realiseras framkommer i majoriteten av fallen inte och i vissa ansökningar framhävs denna 

aspekt endast indirekt. Även om det finns en inneboende mångkulturell aspekt i alla 

ansökningar, kopplas mångkultur inte direkt till projektinnehållet. De fyra föreningar som 

betonade vikten av mångkultur i projektinnehåll gjorde det genom påstådda direkta 

brobyggande möten mellan etniciteter. Deltagarna uppmuntrades att omfamna eller ta till sig 

den multikulturella filosofins kärnvärden i form av deltagande, förståelse av sociala koder och 
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 Smedby AIS 2016b (s.2); IOGT-NTO 2016b (s.1); Next Step Internationella Förening 2016 (s.4). Jämför sidan 

1 Vidablickskyrkans Församling 2016b med sidan 3 på Vidablickskyrkans Församling 2016a.  
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 Smedby AIS 2016b (s.1); Equal Rights for Integration 2016 (s.4); IK Sleipner 2016 (s.6); Sensus 

Östergötland/Norra Småland 2016b (s. 2).  
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 Next Step Internationella Förening 2016 (s.3) och Studiefrämjandet 2016b (s.5); Vidablickskyrkan 2016 (s.4).   
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kulturutbyte (IOGT-NTO Svea Integration 2016 b, s. 1; Next Step Internationella Förening 

2016, s. 2; Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 2; Smedby AIS 2016 b, s. 1).  

Totalt sex textelement identifierades kring föreningarnas ambitioner till stimulans av direkta 

delaktighetsaspekter som ska skapa föreningsengagemang. De nyttor som kunde verifieras 

utefter tidigare krav byggde sitt innehåll kring premissen att delaktighet skapas genom ansvar 

för verksamheten, exempelvis som cirkelledare (Equal Rights for Integration 2016, s. 4), 

möjligheter till förmedlade kontakter och nätverk från föreningsliv eller andra sektorer 

(Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 3) och mentorskap med möjlighet till att bli 

assisterande ledare (IK Sleipner 2016, s. 5). 

I ansökningsinnehållet återfanns ett stort fokus på skapandet av en tillhörighetskänsla genom 

olika sammanhang i aktiviteterna. Totalt 7 textelement identifierades. Innehållet varierade 

från att föreningar skulle starta öppna träffar för både nyanlända och redan etablerade i syfte 

till att låta deltagarna lära känna varandras kulturer och använda det svenska språket (Equal 

Rights for Integration 2016, s. 1; Studiefrämjandet 2016b, s. 4) genom mentorskap, 

matlagning, fotbollsverksamhet eller skapa personliga möten och ett ömsesidigt utbyte 

(Smedby AIS 2016b, s. 2; Next Step Internationella Förening 2016, s. 3).  

Konkreta planer på hur det framåtriktande medborgarinflytandet ska öka bland deltagarna 

återfinns i innehållet hos fyra av föreningarnas ansökningar. Exempelvis hade fokus lagts på 

språkträning (Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 5), ökat demokratiskt deltagande 

(Vidablickskyrkans Församling 2016 a, s. 3), skapandet av ett drogförebyggande engagemang 

bland målgrupp genom utbildningar (IOGT-NTO Svea Integration 2016 a, s. 3) eller 

ungdomsledarutbildningar samt domarutbildningar (IK Sleipner 2016, s. 4).  

Projektansökningarna lägger delvis fokus på en bred samverkan med både föreningsliv och 

andra sektorer. Totalt identifierades fem textelement som på olika sätt fokuserar eller har en 

planerad samverkansplan i projektinnehållet. Fokus ligger för det mesta internt mellan olika 

medlemsorganisationer (Studiefrämjandet i Östergötland, 2016 b, s. 3; Equal Rights for 

Integration 2016, s. 3) eller genom samverkan med icke vinstdrivande aktörer (Sensus 

Östergötland/Norra Småland 2016 b, s. 1). Vidare identifieras ett bredare samarbete mellan 

olika aktörer från alla tre integrationens arenor i en av ansökningarna (Vidablickskyrkans 

Församling 2016 b, s. 1). Därutöver återfinns en ambition till nätverksskapande möjligheter 

för deltagarna genom att ”samarbeta med det lokala näringslivet för att ge nyanlända ett 

mentorskap” (IK Sleipner 2016, s. 2). Hur detta samarbete med näringsliv ska realiseras 

framkommer inte.  
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5.1.2 Västervik 

Precis som i fallet med Norrköping kan alla indikatorer identifieras i föreningarnas 

ansökningar, men i en mindre frekvens. Insatserna verkar främst vara fokuserade kring 

kategorin deltagande i förenings- och kulturliv med starka inslag av verksamhet som görs för 

deltagarna. Endast Qvinnoqulans ansökan visade på inslag av sammanbindande socialt kapital 

i innehållet genom inneslutande indikatorer, medan resterande föreningar hade ett klart fokus 

på främjandet av överbryggande socialt kapital. Innehållet varierar, men till stora delar är 

verksamheterna inriktade kring olika former av prova på sporter och aktiviteter, matlagning, 

odling och språkcirklar. En stor andel ansökningar kännetecknas av påståendet att deras 

projekt skapar naturlig integration.
34

  

Identifierade indikatorer som exempelvis input av värderingar, normer och livssyn, känsla av 

tillhörighet och deltagande i formella och informella nätverk mindre förekommande än bland 

föreningslivet i Norrköping. Flera av de granskade ansökningarna har en större koncentration 

i innehåll kring framåtriktande medborgarinflytande, exempelvis genom att visa upp sin 

matkultur och knyta kontaker (Qvinnoqulan 2016, s. 5), erbjuda praktikplatser (VIK Hockey 

2016, s. 3) och sommarjobb (Kulturföreningen ”Ting för alla” 2016, s. 7). Vidare framhävs 

betonandet och betydelsen av mångfald i flera ansökningar genom kulturutbyten och olikheter 

(Gamleby Folkpark 2016, s. 3; Kulturföreningen Ting för alla 2016, s. 4).  

Deltagande i formella och informella nätverk var bland flera av projekten en viktig faktor som 

framhävs genom målgruppens möjligheter till att forma innehållet (Gamleby Folkpark 2016, 

s. 5), delta i ordinarie verksamhet med medlemmar för att klättra (Västerviks Klätterklubb 

2016, s. 6) eller engagera och erbjuda en större variationsvidd av föreningsliv till nyanlända 

familjer (Gamleby Folkpark 2016, s. 2).  

Inslag av värderingar, normer och livssyn inom integrationsprojekten var som tidigare 

redovisats en underrepresenterad kategori. Endast ett textelement kunde identifieras som 

fokuserades kring ”allemansrätten, friluftsliv, hur man aktivt vistas ute i naturen och allmän 

kunskap om den svenska naturen” (Västerviks Klätterklubb 2016, s. 3).  

Koncentrationen i ansökningarna kring ökad tillit, förtroende och konformitet gentemot andra 

individer, myndigheter och samhället verkade ha en relativt låg prioritet. Projektinnehåll 

riktas gentemot individer, exempelvis genom förmedlade kontakter med etablerade svenskar 

(Qvinnoqulan 2016, s. 2). 
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I relation till detta identifieras två textelement som försöker fånga upp och skapa en känsla av 

tillhörighet internt inom målgruppen, men även till föreningen. De specifika föreningarna vill 

maximera känslor av tillhörighet genom att skapa matglädje och utbyte av erfarenheter om 

mat mellan deltagarna (Qvinnoqulan 2016, s. 3) eller genom att förena i idrott och skapa en 

känsla av tillhörighet inom gruppen (VIK Hockey, 2016, s. 3).  

Växelverkan mellan olika sektorer och samverkan mellan olika föreningar specificeras i tre 

ansökningar (Qvinnoqulan 2016, s. 6, VIK Hockey 2016, s. 4). Bland annat har Gamleby 

Folkpark ett koncept som bygger på att olika föreningar växelverkar genom att ha Folkparken 

som en mötesplats, där de kan presentera sina föreningar för deltagarna (Gamleby Folkpark 

2016, s. 3). Ett annat exempel är kontaktnätverk med företag och samarbeten med olika 

flytkingboenden (VIK Hockey 2016, s. 9).  

 

5.2 Föreningarnas uppfattningar 

Informanterna upplever att insatserna i Norrköping och Västervik har bidragit till olika sorters 

nyttor för målgruppen. Den vanligaste formen av nytta som framhävs är att deras projekt 

bidragit till en meningsfull fritid. Andra vanligt förekommande nyttor som återkommer i 

majoriteten av fallen är sociala relationer och kontakter, språkstöd, mentorskap och 

deltagande. Detta verkar vara den gemensamma linjen för de undersökta projekten i båda 

fallen, samtidigt upplever informanterna i fallet Norrköping en större mångfald av skapade 

integrationsnyttor och kvalitetsvärden. Generellt verkar fler projekt i Norrköping haft en 

högre grad av incitament kring verksamheten före projektinitiering, samtidigt uppger 

majoriteten av informanterna att verksamheten kommer fortsätta efter avslutad 

fondfinansiering.
35

 I vissa fall saknas det en kongruens mellan informanternas uppfattningar 

och ansökningsinnehållet. Projektinnehållet har inte kunnat realiseras i vissa fall, vilket gör att 

flera identifierade textelement av moraliska resurser inte genomförts.
36

  

 

5.2.1 Norrköping 

Majoriteten av informanterna uppger att det funnits ett fokus på integrationsaspekter som 

exempelvis mentorskap, sociala koder, variationsvidd och svenska länkar. Vidare 
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framkommer olika aspekter kring kvalitetsvärden och nyttor som exempelvis språkutveckling, 

sysselsättning, kontinuitet, deltagande och mellanmänskliga relationer i majoriteten av 

informantintervjuerna. Bland fem av de undersökta projekten identifieras en ambition och 

långtgående koncentration på olika samverkansformer mellan olika föreningar och en bredare 

växelverkan gentemot andra sektorer i samhället. Vidare har vissa föreningar inslag av 

kompetensförsörjning och sysselsättning. Flera av informanterna har påpekat att det inte 

längre upplevs ett lika högt tryck som under förra året när projekten initierades.  

Informanterna upplever att projekten bidragit till en större gemenskap och språkutveckling för 

deltagarna. Detta upplevs extra tydligt under intervjuerna med föreningarna inom kategorin 

språkutveckling, men också under intervjuerna med informanterna från Next Step, 

Vidablickskyrkans Församling/ Portalen och Sensus. Bland sportföreningarna ser det lite 

annorlunda ut när det kommer till språkutveckling och engagemanget, vilket blir en utmaning 

på grund av dubbla målgrupper. Skapandet av tillit mellan individer och föreningen upplevs 

direkt eller genom mer långsökta påstådda relationsskapande effekter. Däremot är 

informanterna mer reserverade när det kommer till projektens bidrag kring främjandet av tillit 

gentemot myndigheter och samhälle.
37

  

Det verkar finnas en bredare diskussion i Norrköping rörande lokalproblematiken bland en del 

föreningar. Även diskussioner om hur nya koncept som strukturförändringar och 

förändringsarbete internt inom föreningslivet ska bedrivas förekommer. Vissa föreningar vill 

skapa en form av paraplyorganisation liknande den på Portalen, där 17 samhällsaktörer 

samarbetar med varandra.
 
Denna paraplyorganisation skulle fungera som en mekanism mellan 

föreningarna och andra samhällssektorer för att bygga upp en ny mötesplats för målgruppen. 

Vissa informanter verkar uttrycka en skepsis mot sådana idéer på grund av både en diffus 

lösning på medlemskapsaspekten, ekonomiska hinder och fördelning av föreningarnas 

respektive roller.38  

Vidablickskyrkans församling/Portalen 

I kompetensförsörjningsprojektet där Portalen blir utförare har fokus inte endast legat på 

församlingens medlemmar, utan samarbetet har inkluderat en bredare variationsvidd som 

fokuseras kring bostadsområdet Hageby. Samarbetet med Portalen har engagerat 

församlingsmedlemmar som volontärer inom Portalens verksamhet tidigare. En betydande 

                                                 
37

 Se intervjuer med nr. 14; 12; 11; 10.  

 
38

 Se intervjuer med nr 5; 9; 10; 11. 



 

 

45 

 

andel av församlingsmedlemmarna är nyanlända. Deltagarna har närvarat i olika 

studiecirkelgrupper som de två anställda personerna från Hagebykyrkan hållit inom olika 

ämnesområden hos Portalen.39  

Samarbetet med Portalen har resulterat i att fler personer har engagerat sig inom 

församlingens verksamheter, men nya medlemmar har även tillkommit genom vänskapsband. 

Genom målgruppens deltagande i Portalens verksamhet och kombination med SFI, samt 

deltagandet inom kyrkans ordinarie verksamhet märker informanten en kontinuerlig och 

stegvis språkutveckling bland vissa deltagare. Ett ökat deltagande är en längre process som 

församlingen har ambitioner om att förbättra. Delaktigheten upplevs ha ökat internt inom 

gruppen, men att det finns mycket arbete att göra för att engagera målgruppen som volontärer 

eller cirkelledare. När det kommer till en ökad tillit till samhälle upplever informanten att det 

är svårt att avgöra, men målgruppen har fått en bredare kunskap om samhällets olika arenor. 

Detsamma gäller när det kommer till tilliten gentemot myndigheter.
40

  

Smedby AIS och IK Sleipner 

Det finns en koncentration bland fotbollsföreningarna kring förmedlade rekryteringsvägar 

gentemot yngre personer.
41

 Båda informanterna har en uttalad ambition om ökad inkludering 

och engagemang bland barnens föräldrar inom föreningarna. Föräldrarna är en indirekt 

målgrupp som blir en förutsättning för projektets varaktighet och barnens fortsatta deltagande 

inom föreningarna.
42

  

Ändringen av projektinnehållet innebar att inget nytt lag bildades i IK Sleipners regi, utan 

snarare valde föreningen att fokusera på existerande insatser i ordinarie lag. Detta har 

möjliggjort vidare medlemskap för de som inte haft råd att betala medlemsavgiften. 

Relationen till den direkta målgruppen på cirka 25 yngre killar födda 2002 har utvecklats 

sedan starten och informanten upplever att vissa av dem börjat engagera sig inom föreningen. 

Relationerna till den indirekta målgruppen är dock fortfarande under en uppbyggnadsfas och 
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det finns en uttalad ambition om att öka engagemanget genom en skrift på olika språk som 

förklarar och blir en introduktion om hur föreningslivet inom detta område fungerar.43  

Smedby AIS började sitt integrationsarbete, precis som IK Sleipner, innan man hade beviljats 

medel från integrationsfonden. Projektet har fokuserats kring pojkar och ungdomar i åldrarna 

tolv till tjugo år. Den uttalade ambitionen om en jämlikhetsaspekt mellan könen har dock inte 

kunnat förverkligas inom föreningens ordinarie verksamhet. Vidare har Smedby AIS delvis 

etablerat en relation med den indirekta målgruppen.44 Båda informanterna uppger att språket 

var en utmaning i början, men att med tiden har det märkts en tydligare språkutveckling bland 

den direkta målgruppen. Detta tillskrivs inte endast till projektinnehåll, utan snarare har andra 

faktorer samspelat i denna språkutvecklingsprocess, exempelvis skola eller SFI. Projekten har 

inbjudit till en kommunikation genom att göra aktiviteter med målgruppen både på och 

utanför planen. Kombinationen mellan nationaliteterna eller kulturerna inom fotbollslagen har 

varit en viktig del för målgruppen att få mod och ”tvingat” deltagarna att kommunicera med 

varandra. Vidare har relationen bland båda föreningarna skapat en uppfattad gemenskap inom 

fotbollslagen och en känsla av tillhörighet.
45

  

Delvis upplevs en delad syn bland sportföreningarna kring delaktighet och tillit. Smedby AIS 

har haft interna diskussioner kring delaktighetsaspekten, där grundvärderingen att aldrig säga 

nej till någon som vill börja spela fotboll har satts till sin spets. Arbetet har inneburit att man 

inom lagen har fått fler familjer som behöver extra stöd för att kunna vara delaktiga i arbetet. 

När det kommer till tillit gentemot samhället och myndigheter uppger informanten att 

samhällsinformation har varit en del i arbetet. Därutöver har föreningen tydliggjort för 

målgruppen att de får stöd av Norrköpings kommun för dessa insatser, vilket potentiellt haft 

en inverkan kring en ökad tillit till den kommunala nivån.
46

 Även informanten från IK 

Sleipner upplever att projektet genererat tillit på individnivå och i relationen till föreningen, 

men att det finns mycket arbete kvar med båda målgrupperna.
47
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Next Step Internationella Förening 

Informanten från Next Step uppger att relationerna med deltagarna från i huvudsak 

mellanöstern har stärkts och utvecklats till rena vänskapsrelationer som kommer att fortsätta. 

Relationerna sträcker sig över religiösa och kulturella linjer. Deltagarna ”kände inte varandra 

innan, utan de har knutit vänskapsband och hittat många beröringspunkter, där de kan hjälpa 

och slussa varandra vidare i Sverige.” Gruppdynamiken har stärkts och föreningen har lyckats 

nå ut till nya medlemmar som i sin tur hämtar vänner och släkt. Samtidigt ligger fokus i 

projektinnehållet på ett skapande av överbryggande socialt kapital genom i synnerhet 

föredrag, där ”målsättningen är att få människor ut i majoritetsamhället, att man är en del av 

majoritetssamhället, inte en betraktare eller person som sitter utanför.” Föreningens arbete 

med språkutveckling sker både strukturerat genom ren språkträning, men även i träning av 

vardagsspråket genom interaktiva aktiviteter. Efter krigets erfarenheter finns en uttalad 

misstänksamhet mellan de religiösa och etniska grupperna. Projektet har möjliggjort för 

målgruppen att inse att är ganska likasinnade i olika bemärkelser, vilket skapat tillit och 

delaktighet mellan deltagarna. Däremot upplever informanten att en ökad tillit och förtroende 

gentemot myndigheter endast kunnat märkas kring specifika myndigheter, exempelvis ett ökat 

förtroende för polis. Misstron sitter djupt rotad, vilket informanten uppger inte egentligen 

beror på majoritetssamhället, utan på landsmän som desinformerar.
48

 

Sensus 

Sommarprojekt som Sensus i samarbete med Röda korset utförde under 2016 för asylsökande 

och nyanlända familjer från Getå flyktingboende var primärt inriktat för att främja relationer 

och socialisera målgruppen i andra sammanhang. Eftersom det varit motsättningar mellan den 

afghanska och den arabisktalande gruppen har sommarprojektet bidragit till att lätta 

stämningen mellan vuxna, men även tillåtit barnen att leka tillsammans. Sensus som 

studieförbund har inte några egna medlemmar, utan deltagarna lotsats vidare till olika 

invandrarföreningar som studieförbundet har en samverkan med. Projektet fördjupade 

relationerna med målgruppen genom att utförarna och brukarna träffades under andra 

omständigheter. Därutöver fick redan tidigare etablerade relationer med målgrupp en 

kontinuitet över sommaren, vilket möjliggjorde för deltagarna att inte få ett avbrott i sitt tal. I 

synnerhet för barnen och analfabeterna har projektet haft en viktig betydelse. Flera individer 

som deltog i sommarverksamheten har återvänt och tar del i Sensus ordinarie verksamhet. En 

större delaktighet har uppnåtts genom en större ”förståelse mellan olika kulturer och till 
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svensk kultur.” Detta har skapat ett ömsesidigt utbyte och en större tillit mellan individer. 

Även gentemot institutionerna som besökts identifieras enstaka ur målgruppen som gjort 

återbesök efter att sommarprojektet avslutats.49
  

Equal Rights for Integration 

På samma sätt som Sensus argumenterar informanterna från Equal Rights for Integration när 

de ser på vikten av sommarverksamhet. Projektdelen med mötesplatsen initierades innan 

själva fonden etablerades och språkvänsmatchningen tillkom här, vilket innebar att föreningen 

kunde nå ut till fler. Samtidigt möjliggjordes ett större kvalitativt arbete genom bland annat 

föreläsningar, föredrag, livsberättelser och sociala interaktioner mellan svensktalande 

volontärer och målgruppen. Informanterna uppger att man inte har velat begränsa målgruppen 

eller begränsa åldern, men den största andelen av återkommande deltagare är vuxna 

asylsökande och nyanlända. En viss andel har återkommit och gör det fortfarande i olika 

sammanhang. Andra har integrerats inom föreningen genom ett ökat engagemang i rollen som 

volontärer eller cirkelledare, medan vissa andra har etablerat sig i samhället. Kombinationen 

där deltagarna kommer till mötesplatsen och deltar i språkvänsmatchningen tillsammans med 

att de söker sig till andra språkcaféer har underlättat utvecklingen av målgruppens 

svenskakunskaper. Vidare har målgruppen själva format innehåll genom att efterfråga svensk 

grammatikundervisning. Volontärer och styrelsemedlemmar som jobbar inom olika 

myndigheter har kunnat informera målgruppen i olika specifika sakfrågor. Sedan hur det har 

påverkat målgruppens tillit till myndigheter kan informanterna inte själva ta ställning till. 

Internt har flera volontärer inom målgruppen blivit aktiva internt inom föreningen. De låga 

medlemsavgifterna är en annan faktor som bidragit till en större delaktighet.50 

IOGT-NTO Svea Integration 

Projektet Mamma-pappa-barn som utförs av IOGT-NTO Svea integration har lagt fokus på att 

nå ut i större antal kring skolans betydelse och vikten av föräldrarnas engagemang i barnens 

skolutbildning. I sin utformning tenderar projektets utmålade innehåll att utesluta 

studiemotiven ur en mer kvalitativ aspekt. Projektets innehåll och koncentration i arbetet med 

att öka relationerna mellan barnen och föräldrarna blir i traditionell mening kopplat kring 

samhällsinformation. Koncentration av målgruppen vid informationsträffarna har 

dominerande varit nyanlända och asylsökande från Östafrika. Kontakten med målgruppen 
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tenderar att vara skiftande utifrån att man byter fokusområde från Navestad till Hageby eller 

Ektorp. Föreningen kan klassas som en etnisk förening, vilket står under nykterhetsrörelsens 

flagga och eftersträvar mångkulturalism. Informanten upplever att en gemenskap har skapats 

internt och att projekt kommer att fortsätta efter avslutad fondfinansiering. Utöver 

aktiviteterna har föreningen andra kvinnogrupper som träffas regelbundet och i framtiden 

finns ambitioner att starta informationsgrupper om socialt företagande. Projektet uppfattas ha 

skapat nya vänskapsband och sammanhållningen inom gruppen har ökat. Språkutvecklingen 

har blivit en sekundär prioritet. Informanten upplever att deltagarnas tillit till samhället ökat 

genom exempelvis de olika informationsmomenten. Dessa har skapat en större förståelse för 

hur den svenska skolan fungerar och betydelsen av att ta del av barnens skolvardag. 

Tendenser till ökad tillit gentemot myndigheter upplevs bland annat genom föräldrarnas 

ökade engagemang i barnens skolsituation.
51

  

Studiefrämjandet i Östergötland 

Studiefrämjandets projektinnehåll beviljades relativt sent i jämförelse till resterande 

föreningar. Av kommunen beviljades medel för spåret fritid och föreningsliv, medan 

länsstyrelsen i Östergötland beviljade projektmedel för spåret som fokuserar på 

studiecirkelverksamhet. Det tredje spåret med ledarutbildningar har inte helt kunnat 

genomföras. Endast en begränsad del av ledarutbildningarna har genomförts kring olika 

teman i studiecirkelverksamheten. Efter halvtid i projektet upplever informanten att relationen 

till deltagarna har stärkts och resulterat i att fler har kunnat lotsas vidare till olika föreningar 

som deltagarna tycker är meningsfulla. Utifrån olika föreningsintroduktioner, samt 

föreningsbesök- och aktiviteter har deltagarna för spåret fritid och föreningsliv fått en större 

förståelse om den föreningsrättighet och de möjligheter som skapas genom deltagandet i 

föreningsliv. Informanten upplever ett större engagemang bland vissa deltagare, dock är det 

svårt att svara kring målgruppens uppfattningar. Informanten upplever att språkutvecklingen 

har varit ett kontinuerligt inslag i verksamheten. Som ett typiskt studieförbund gör dess breda 

kontaktnätverk och samverkan med olika föreningar att förutsättningarna till en ökad 

delaktighet för målgruppen ökar. Ökad förtroende för samhälle och myndigheter upplever 

informanten tendenser till under kursen ”älskade barn” och demokratikursen.
52
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5.2.2 Västervik 

Som tidigare nämnts hade alla de projekt som undersöktes avslutats. I fallet med Gamleby 

Folkpark och VIK Hockey har kontinuiteten i verksamheten fortlöpt, antingen som utförare 

genom ytterligare beviljade medel från integrationsfonden eller i privat regi. I regel har 

föreningslivet inte lyckats öka deltagandet. Informanterna uppger att endast ett fåtal nya 

medlemmar har integrerats i ordinarie verksamhet eller lyckats slussas vidare till andra 

föreningar. Svårigheten med att skapa en fast relation till målgruppen har varit ett 

återkommande inslag genom intervjuerna (Jfr Rundqvist 2011). Relationerna med målgrupp 

har i låg frekvens etablerats. Kulturföreningen ”Ting För alla” har inte fått några nya 

medlemmar. VIK Hockey och Qvinnoqulan har förvisso etablerat relationerna med deltagare, 

men de engagerar sig inte i föreningens ordinarie aktiviteter. Västerviks Klätterklubb verkar 

ha fått några nya medlemmar, men i dessa fall rör det sig om ensamkommande barn under 18 

som inte är aktiva. Slutligen har Gamleby Folkpark lyckats förmedla ett fåtal nya medlemmar 

till en förening som presenterade sig under ett av tillfällena.  

De kvalitativa intervjuerna med informanterna visade vidare att målgrupperna varierade 

mellan föreningarna. Alla informanterna uppfattar att deras projekts nytta för målgruppen har 

bidragit till deras integration. I högsta grad har nyttorna som projekten bidragit med kopplats 

till olika former av meningsfull fritid. Även språkutveckling, gemenskapsaspekter och olika 

former av sociala relationer har lyfts fram för att karaktärisera verksamhetens genomförande 

och resultat. Det upplevs som svårt att identifiera olika aspekter där integrationsinnehållet 

bidragit till en ökad tillit bland målgruppen gentemot myndigheter och samhället. Därför har 

informanterna inte velat uttala sig i frågan. I flera fall har informanterna påpekat att deras 

integrationsprojekt bidragit till en större tillit, förståelse och delaktighet mellan individer, 

kulturer och föreningslivet. Informanten från Kulturföreningen ”Ting för alla” och Västerviks 

Klätterklubb har dock inte velat uttala sig om deras projekt har bidragit till detta. I huvudsak 

har detta upplevts internt mellan specifika individer som varit väldigt aktiva i verksamheten. 

Kulturföreningen ”Ting för alla” 

Odlingsprojektet som utfördes av Kulturföreningen ”Ting för alla” har inte fått det 

engagemang bland målgruppen som var tilltänkt i ansökan, utan andelen av återkommande 

deltagare var ensamkommande barn under 18. Informanten beskriver relationen mellan 

målgrupp och föreningen som flytande. Responsen från första uppstartsmötet var stort, men 

målgruppen föll bort ju längre odlingsprojektet fortgick och till slut fanns det inga kvar som 
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engagerade sig med att ta hand om odlingslådorna. Tendenser på gemenskap upplevs kring de 

ensamkommande barn som deltagit i projektet. De få tillfällen där undersökningens målgrupp 

närvarade kunde informanten märka tendenser till språkstöd genom samtal om vad olika saker 

heter på svenska och hur olika fraser uttalas.
53

 

Västerviks Klätterklubb 

Klätterklubben har likaså haft ett fokus från just HVB-hemmen och ensamkommande barn. 

Vid intervjun upplevde informanten att föreningen har etablerat en relation med målgruppen 

ur en relativ synpunkt som utgick ”från att inte ha någon relation har vi byggt upp en relation 

succesivt genom bland annat det här uteprojektet”. Hur denna relation ser ut idag beskrevs 

inte mer noggrant och samtidigt framkommer det under intervjun att uteprojektet för klättring 

inte har följts upp. Flera av deltagarna har varit mer socialt engagerade och lättare att få 

kontakt med desto längre projektet fortgick. Ett svårmätt moment är språkutvecklingen hos 

den generella målgruppen eftersom de ”inte kunnat se någon språkutveckling, utan vi har haft 

olika grupper hela tiden. Men de som vi har haft en relation till, som kommit och klättrat, dem 

har ju lärt sig mer och mer svenska.”
54

 

VIK Hockey 

Informanten från VIK Hockey upplever att relationerna har fortskridit med målgruppen. 

Deltagare har återvänt till föreningen verksamhet. Relationer med målgrupp har även 

initierats utanför föreningens ordinarie verksamhet, där projektansvariga och ledare ”hälsat på 

dem i deras arbetsplatser och sina ställen där de är någonstans.” Projektet upplevs ha 

resulterat i en större känsla av gemenskap. Tack vare projektet har föreningen kunnat nå ut till 

nya målgrupper, ”bland annat tjejer och handikappade, men även andra nyanlända som 

kommer och provar på.” Språkutvecklingen verkar ha haft en viktig roll på det sättet ”att du 

alltså bara har ett enda språk och det är ju svenska och det gäller ju även sporten då du ska 

förklara hur någonting går till.” Kulturutbytet har varit en faktor som ingivit ett visst 

förtroende mellan individer och föreningen. I synnerhet bland kvinnorna har detta märkts 

tydligast, där ”många av dem hade kanske inte annars ens kunnat hälsa på grund av de 

kulturella skillnaderna.”
55
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Qvinnoqulan 

Deltagarantalet i Qvinnoqulans integrationsprojekt verkar ha varit lägre än ambitionen var i 

ansökan på tio deltagare per tillfälle bland målgruppen. Snarare verkar den ha varit ungefär 

hälften. Enligt informanten har relationer med alla deltagarna etablerats, där de träffas en gång 

i månaden. Deltagarna i projektet har blivit mer socialt aktiva genom matlagningen, vilket 

skapat en känsla av uppskattning mellan både föreningsmedlemmar och deltagare. Vidare 

upplever man att man nått ut till invandrarkvinnor. Språkutvecklingen bland deltagarna 

upplevs genom att de vågat prata mer och genom ett erfarenhetsutbyte. Projektet har vidare 

bidragit till förtroende och delaktighet vid middagsbordet när de suttit och ätit. Dock svarar 

inte informanten mer ingående för hur man upplevt detta i andra sammahang.
56

  

Gamleby Folkpark 

Målgruppen har främst varit nyanlända familjer. Hela konceptet byggde på att inte bedriva 

verksamhet för målgruppen, utan att den görs med målgruppen utefter deras behov och 

preferenser. Tanken med en bred föreningssamverkan i Gamleby var att varje vecka skulle en 

förening hålla i verksamheten och lotsa in intresserade individer i deras ordinarie verksamhet. 

Informanten upplever en större tillit i relationen mellan målgruppen och svenskarna i 

samhället. Man hälsar och pratar med varandra på ett helt annat sätt, samtidigt som deltagarna 

har ”fått känna på oss svenskar.” Det upplevs att målgruppen blivit mer socialt aktiva och 

engagerade, vilket även märks genom att de känner sig mer bekväma. Därutöver har 

deltagarna tagit ett större ansvar i föreningens aktiviteter genom att exempelvis hjälpa till och 

städa efteråt. Uppfattningen är att man nått ut till en ny målgrupp genom att nå ut till 

föräldrarna. Språkutvecklingen upplevs som ett viktigt moment, vilket sker naturligt i 

konversationerna med målgruppen. Stegvis har ledarna ökat svårighetsgraden när man känt att 

deltagarna behärskar mer än de tror de gör genom att ”strypa dem där engelska orden.”
57

  

 

5.3 Målgruppens uppfattningar 

Avsnittet bidrar till målgruppens uppfattningar om projektens nytta och överensstämmelsen 

med informanternas uppfattningar. Vissa av variablerna som exempelvis tillit gentemot andra 

individer, föreningar och myndigheter blir viktiga indikatorer till diskussionen kring 
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föreningslivets främjande grund för det sociala kapitalet.
58

 Undersökningens målram var 119 

respondenter eller cirka 20 % av andelen uppgivna deltagare bland de undersökta 13 projekt i 

Norrköping och Västervik. I de fall där ansökningarna inte specificerat detta har projektens 

totala andel återkommande respondenter vid informantintervjun använts som underlag för att 

bedöma urvalet. Den totala svarsfrekvensen var 50,4 % eller 60 personer. Bortfallet blev 49,6 

% eller totalt 59 personer. Enkätundersökningen uppvisade ibland vissa drag som kan inverka 

i oönskad riktning, exempelvis det höga bortfallet bland föreningarna i Västervik och ett 

betydande bortfallsfel bland vissa föreningar i Norrköping på grund av uteblivna svar i andra 

delen av enkätundersökningen. Därutöver blev momentet alltför ”påträngande” när de 

utfördes under verksamhetstid, vilket ökade risken för intervjupåverkan. Med 

intervjupåverkan menas att deltagarna som valde att delta potentiellt vill vara tillmötesgående 

och lämna betyg som inte behöver överensstämma med individens riktiga uppfattningar. 

Eftersom deltagarna i många av fallen står i ett starkt beroendeförhållande, exempelvis genom 

att förklara olika frågor och vid förmedlandet av enkäten finns det aspekter av osäkerhet (jfr 

Integrationsverket 2001, s. 64-65). 

 

5.3.1 Norrköping  

I fallet Norrköping har majoriteten av föreningarna en god svarsfrekvens, vilket i synnerhet 

föreningarna inom kategorin språkutveckling uppvisar. IK Sleipners målgrupp har helt fallit 

bort på grund av deltagarnas låga ålder och då den indirekta målgruppen i form av föräldrar 

inte kunnat nås. Därutöver återfinns ett betydande bortfall på över 62,5 % eller 5 personer, 

vilket kan sänka tillförlitligheten av resultatet för deltagarnas uppfattningar i fallet med 

sommarprojektet från Sensus och ett bortfall på 60 % eller tre respondenter från Smedby 

AIS.
59

 Totalt var bortfallet i Norrköping 41 % eller 29 personer. Svarsfrekvensen var 59 % 

eller totalt 42 personer. Den enda föreningen där det obundna slumpmässiga urvalet på 20 % 

av andelen deltagare inom ansökningarnas ramar uteslöt vissa av respondenternas svar var i 

fallet med Next Step, där totalt sex av enkäterna uteslöts.  

Medelåldern bland respondenterna är 42 år, där ett bortfallsfel på grund av uteblivet svar 

återfinns bland sju (16,7 %) av enkäterna. Totalt var 52,38 % eller 22 av respondenterna 

kvinnor, medan 47,62 % eller 20 av respondenterna var män. Det upplevda deltagandet från 
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respondenterna är högt. 47,6 % eller totalt 20 respondenter uppger att de deltagit vid flera 

tillfällen och tio respondenter (23,8 %) uppger att de deltagit under alla tillfällen. Endast fem 

(11,9 %) av respondenterna uppger att de deltagit under enstaka tillfällen och bland sju av 

enkäterna (16,7 %) förekommer bortfallsfel på grund av uteblivet svar.  

Den första frågan i del 1 som berör projektets kapaciteter till respondenternas ökade 

medverkan i olika aktiviteter svarar hela 71,2 % eller totalt 30 av respondenterna att projektet 

i hög grad bidragit till en ökad medverkan från deras sida. I synnerhet kännetecknas 

respondenternas svar från IOGT-NTO Svea integration och Next Step av positiva svar. 

Medelvärdet som bedömer det generella betyget uppgick till 7,14. Detta är bland de högre 

medelvärdena i fallet Norrköping.
60

 Nio av respondenterna eller 21,4 % upplever att projektet 

till viss del bidragit till deras ökade medverkan i olika föreningsaktiviteter, medan endast 7,2 

% eller tre av deltagarna upplever att projektet inte alls bidragit till detta. De få 

respondenterna från sommarprojektet som Sensus utförde utmärks av en mer negativ 

inställning till projektets bidrag i denna fråga.  

När det kommer till respondenternas förtroende till andra människor uppger 76,1 % eller 32 

av deltagarna att deras förtroende ökat i hög grad. Ytterliggare 19 % eller åtta respondenter 

svarar att de till viss del fått ett ökat förtroende till andra individer under projektets gång, 

medan endast två respondenter (4,8 %) uppger att förtroendet till andra människor inte alls 

ökat. Medelbetyget på 7,36 är det näst högsta medelvärdet i både fallet Norrköping och 

Västervik. I synnerhet är uppfattningarna från respondenterna väldigt positiva hos Next Step, 

IOGT-NTO Svea integration och Equal Rights for Integration.  

Projektens kapaciteteter till att öka förtroende gentemot myndigheter bland deltagarna 

upplevs i hög grad av 25 respondenter (59,5 %), medan 12 andra (28,5 %) upplever detta till 

viss del. Vidare svarar fem (11,9 %) att de inte alls upplever ett ökat förtroende gentemot 

myndigheter. Medelbetyget på 6,38 är det lägsta av alla undersökta variabler bland 

respondenterna i Norrköping.  

På frågan om respondenterna lärt känna nya kulturer under projektets gång svarar 31 (73,7 %) 

av respondenterna att detta återkommit i hög grad. Nio (21,5 %) upplever detta till viss del, 

medan endast två respondenter (4,8 %) svarar att de inte alls lärt känna nya kulturer. 

Medelbetyget på 6,98 placerar frågan i mitten och respondenter från Equal Rights for 

                                                 
60

 Medelvärdet bedömer betyget utifrån helheten av respondenternas svar utefter enkätundersökningens tre 

svarsalternativ (1-3 projektet har inte alls bidragit till nytta; 4-6 projektet har skapat nyttoeffekter till viss del; 7-9 

projektet har i hög grad bidragit till nytta). Exakt medelvärde redovisas i kapitlet bilagor, avsnittet index av 

enkätundersökningens resultat.  



 

 

55 

 

Integration, IOGT-NTO Svea integration, Smedby AIS och Studiefrämjandet har en högre 

andel positiva svar än respondenterna från övriga projekt.  

Verksamhetens meningsfullhet och bidrag till ny inlärning upplevs av 30 respondenter (71,5 

%) i hög grad, medan 12 (28,5 %) respondenter uppger att det till viss del varit fallet. Betyget 

på 7,21 placerar variabeln på fjärde plats bland de högsta medelvärdena. 

Projektens kapaciteter till att främja motverkandet av deltagarnas psykiska och fysiska stress 

upplevs av 29 respondenter (69 %) vara fallet i hög grad. Tio av respondenterna (23,8 %) 

upplever detta till viss del, medan endast tre respondenter (7,2 %) svarar inte alls. I synnerhet 

utmärker sig respondenterna från Equal Rights for Integration och Next Step med en högre 

frekvens av positiva svar. Medelvärdet på 6,95 är det tredje lägsta.  

Föreningarnas kapaciteter till att skapa relationer och knyta vänskapsband med deltagarna 

upplevs i hög grad av 32 respondenter (76,2 %), medan nio (21,4 %) respondenter uppger att 

detta är fallet till viss del. Endast en respondent (2,4 %) uppger att detta inte alls varit fallet. 

Betyget på 7,38 är det högsta medelvärdet bland undersökta variabler. 

På frågan om föreningarna främjat målgruppens språkutveckling och svenskakunskaper 

förekommer ett bortfallsfel på grund utav uteblivet svar från en respondent (2,4 %). Överlag 

är respondenterna nöjda och 31 respondenter (73,9 %) uppger att projektet i hög grad bidragit 

kring dessa aspekter. Vidare upplever sju respondenter (16,7 %) att projekten till viss del 

bidragit till språkutveckling, medan tre (7,2 %) upplever inte alls att detta har varit fallet. 

Betyget på 7,1 placerar variabeln bland den övre halvan och frekvensen av höga svar återfinns 

åter bland respondenterna hos Equal Rights for Integration och Studiefrämjandet.  

Frågan om projektet bidragit till nya svenska länkar för målgruppen svarar 26 respondenter 

(62 %) att detta varit fallet i hög grad, medan åtta andra (19,1 %) svarar att detta varit fallet 

till viss del. Sex av respondenterna (14,3 %) uppger att projektet inte resulterat i några 

svenska länkar och därutöver återfinns ett bortfallsfel på grund av uteblivet svar i två (4,8 %) 

av enkätsvaren. Medelvärdet är 6,4 och därmed det näst lägsta i denna del. Återigen är det 

respondenterna från föreningarna Equal Rights for Integration och IOGT-NTO Svea 

integration som uppvisar en tendens till positivare uppfattningar i frågan, medan 

respondenterna från projekt som Next Step, Sensus och Vidablickskyrkans församling 

uppvisar en större variation i svar. 

Projektens kapacitet att förmedla en större förståelse för majoritetssamhällets kultur har ett 

medelvärde på 6,95, vilket placerar variabeln i den nedre halvan. Likt förra frågan återfinns 
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ett bortfallsfel på grund utav uteblivna svar, vilket gör att två svar (2,8 %) faller bort. 27 

respondenter (64,3 %) uppger att projektet i hög grad bidragit till en större förståelse för den 

svenska kulturen. Resterande 13 respondenter (30,9 %) uppger att projektet till viss del 

bidragit kring denna aspekt.  

På fråga elva som behandlar respondenternas upplevda syn på projektets bidrag till ökad 

förståelse för betydelsen och möjligheterna till deltagande i föreningslivet uppger 26 av 

deltagarna (61,8 %) att detta förekommit i hög grad. 13 av respondenterna (31 %) uppger att 

detta varit fallet till viss del, medan resterande tre (7,2 %) uppger att detta inte alls 

förekommit. Medelvärdet på 6,64 är ett av de lägre värdena i fallet Norrköping, men ändå 

relativt högt jämfört med fallet Västervik. Respondenterna som svarat från föreningarna Next 

Step, IOGT-NTO Svea integration, Studiefrämjandet och Equal Rights for Integration 

tenderar att uppfatta högre värden (7-9), medan respondenterna från Sensus och 

Vidablickskyrkans församling tenderar till svar som balanseras kring medelhöga värden (4-6).  

Slutligen har svarsfrekvensen i sista frågan präglats av positiva svar kring det fortsatta 

deltagande i föreningarnas aktiviteter. Det tredje högsta medelvärdet på 7,26 är ett högt 

medelbetyg i jämförelse till fallet Västervik. Totalt 31 respondenter (73,8 %) svarar att de i 

hög grad kommer fortsätta vara delaktiga i aktiviteterna, medan resterande 11 respondenter 

(26,2 %) uppger att de till viss del kommer att fortsätta vara delaktiga i ordinarie verksamhet.  

I del 2 placerar sig värden som acceptans och förståelse för varandra, träna och utveckla 

kunskaper i svenska och skaffa nya vänner och bekanta i topp tre över nyttor som 

respondenterna ser som extra viktiga. Likt fallet Västervik placerar sig nyttor som stöd med 

att skriva brev och dokument och större chanser till jobb eller praktik allra längst ner över 

nyttor som har varit betydelsefulla under projektet för respondenterna. I motsats till Västervik 

hamnar värden som att exempelvis dela med sig av sin kultur till andra och lära känna andra 

kulturer lägre ner. Samtidigt hamnar värden som lära sig nya saker och sociala koder, förstå 

svensk kultur och lära sig hur det fungerar i Sverige högre bland respondenterna. 

 

5.3.2 Västervik 

Bortfallet har varit för stort för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser om målgruppens 

uppfattningar. Kulturföreningen ”Ting för alla” har inte lyckats etablera en varaktig relation 

till undersökningens målgrupp, varav bortfallet varit totalt. Svarsfrekvensen är låg bland 

projekten Gamleby Folkpark (2 personer, 17 %), Qvinnoqulan (3 personer, 37 %) och 
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Västerviks klätterklubb (3 personer, 30 %). Majoriteten utav respondenterna som 

undersökningen lyckades nå ut till är bland respondenterna från VIK Hockey. 

Svarsfrekvensen var 18 (37,5 %) respondenter och bortfallet 30 (62,5 %) respondenter som av 

olika anledningar inte svarat eller har kunnat nås. 13 (72,2 %) av deltagarna var män och fem 

kvinnor (28,8 %). Medelåldern var 27,7 år och ålderspannet av respondenterna sträckte sig 

från 18 till 45 år. Åtta (44,4 %) respondenter svarade att de deltagit vid enstaka tillfällen, 

medan sju (38,9 %) respondenter uppger att de deltagit vid flera tillfällen. Ingen respondent 

uppger att de deltagit under alla tillfällen. Bortfallsfel identifieras i tre av enkäterna från 

Qvinnoqulan på grund av uteblivet svar i frågan. 

På den första frågan som behandlar projektets möjligheter till respondentens ökade deltagande 

svarade två respondenter (11,1 %) att projektet inte alls varit behjälpligt. I synnerhet tenderar 

respondenterna från Västerviks Klätterklubb att vara mer negativa till projektet kapaciteter till 

ökat deltagande, medan respondenter från de övriga föreningarna i regel är mer positiva. 

Totalt 33,4 % eller sex respondenter svarade att projektet till viss del bidragit till delaktighet 

och majoriteten på totalt tio (55,5 %) respondenter uppger att projektet skapat en större 

delaktighet från deras sida. Medelbetyget av målgruppens uppfattningar på 6,5 placerar 

variabeln på tredje plats över högsta uppfattade positiva svar i relation till övriga variabler.   

På fråga två, som behandlar respondenternas förtroende till andra människor svarade elva 

respondenter (61,2 %) att projektet i hög grad bidragit till att öka förtroendet till andra 

individer. Vidare svarar fyra (22,3 %) att projektet till viss del resulterat i ökat förtroende till 

andra individer, medan övriga tre (16,5 %) upplever att projektet inte alls ökat. Medelbetyget 

blev 6,28, vilket placerar variabeln i mitten. 

Förtroendet till myndigheter visar på en större variation i respondenternas uppfattningar som 

tenderar att vara i regel mer negativt inställda än respondenterna i fallet Norrköping. Det 

identifieras ett bortfallsfel på grund av uteblivet svar bland två av respondenterna från 

Gamleby Folkpark. Medelbetyget blev 5,19, vilket är det tredje lägsta uppmätta medelvärdet. 

Sex (33,3 %) av respondenterna svarar att projektet inte har genererat en ökad tillit gentemot 

olika myndigheter inom den offentliga sektorn. I synnerhet bland respondenterna från 

Qvinnoqulan utmärks negativa svar till att projektet resulterat i en större tillit. Fyra av 

respondenterna uppger att projektet (22,2 %) till viss del bidragit till en större tillit gentemot 

myndigheter. Slutligen upplever sex (33,3 %) av respondenterna att tilliten gentemot 

myndigheter ökat i hög grad, där i synnerhet respondenterna från VIK Hockey utmärker sig 

och har en hög frekvens av positiva svar.  



 

 

58 

 

På frågan som behandlar respondenternas uppfattningar av projektets kapaciteter till möten 

mellan kulturer uppger hälften av respondenterna att detta har varit något som förekommit i 

hög grad. Sju (39 %) av respondenterna uppger att detta har varit något som till viss del 

förekommit och endast två (11 %) av respondenterna uppger att detta inte alls varit fallet. 

Medelbetyget blev 6,06, vilket är det fjärde lägsta uppmätta medelvärdet.  

I motsats utmärks positivare uppfattningar kring verksamhetens meningsfullhet och dess 

bidrag till ny inlärning. Medelbetyget blev 7, vilket är det näst högsta uppmätta medelvärdet. 

Tolv (66,6 %) av respondenterna upplever att projektet bidragit med detta i hög grad. Fyra 

respondenter (22,2 %) uppger att detta endast varit något som förekommit till viss del och två 

(11,2 %) av respondenterna svarar inte alls. 

Den större delen av respondenterna (77,9 % eller 14 personer) upplever att projektet bidragit 

till ett högre psykiskt och fysiskt välbefinnande. Resterande fyra (22,1 %) respondenter 

upplever att projektet inte alls bidragit i detta avseende. Medelbetyget blev 7,06, vilket är det 

högsta medelvärdet bland variablerna i Västervik.  

När det kommer till fråga sju som berör projektets kapaciteter att bidra till en ökad 

umgängeskrets uppger åtta (44,5 %) respondenter att projektet i hög grad bidragit till att de 

fått nya vänner eller bekanta och fyra respondenter (22,3 %) har svarat till viss del. Sex (33,3 

%) respondenter upplever motsatsen, i synnerhet respondenterna från VIK Hockey och 

Västerviks Klätterklubb utmärks av negativa värden. Medelbetyget i frågan är ett av de lägsta 

och uppmättes till 5,67. 

Frågan angående projektets bidrag till att utveckla respondenternas kunskaper i det svenska 

språket upplevs som delad, där sex respondenter (33,3 %) upplever att detta inte alls varit 

fallet. Betyget på 4,67 var det lägsta bland de undersökta variablerna. Återigen är det 

respondenterna från samma föreningar som upplever att det inte bidragit i ett större avseende. 

I motsats upplever sex andra respondenter att projektet bidragit i hög grad till deras 

språkutveckling och sex andra upplever detta till viss del vara fallet. I synnerhet återfinns de 

nöjda respondenterna från Gamleby Folkpark och Qvinnoqulan.  

Samma delade svar och mönster bland målgruppen återfinns i frågan som berör projektens 

kapaciteter att bidra till svenska länkar, där sju (38,9 %) respondenter upplever att det i hög 

grad bidragit till att de fått nya svenska vänner. I motsats upplever sex (33,3) av 

respondenterna att detta inte har varit fallet och fem (27,8) andra upplever detta vara fallet till 

viss del. Medelvärdet på 4,89 är det näst lägsta i fallet Västervik.  
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När det kommer till frågan om projektet förmedlat en ökad förståelse av den svenska kulturen 

upplever tio (55,5 %) av respondenterna att detta har varit fallet i hög grad. Medelvärdet är 

6,22, vilket är det fjärde högsta uppmätta medelvärdet. Vidare uppger fem (33,4) att detta 

varit fallet till viss del, medan resterande 3 (11,1 %) respondenter uppger att detta inte alls 

varit ett viktigt moment. 

Respondenternas upplevelser och ökade förståelse för föreningsliv utmärks av en högre 

respons kring högre värden, där 12 (66,6 %) av respondenterna svarar att projektet i hög grad 

bidragit till en ökad förståelse om föreningslivets betydelse. Medelvärdet blev 6,39, vilket 

placerar betyget i mitten bland de undersökta variablerna. Tre respondenter uppger detta vara 

fallet till viss del, medan övriga tre svarar att de inte alls fått en ökad förståelse.  

Slutligen svarar elva (61,1 %) respondenter att de i hög grad kommer fortsätta vara med i 

föreningens framtida verksamhet. I synnerhet är det en positiv svarsfrekvens från 

respondenterna som deltagit i föreningarna VIK Hockey och Qvinnoqulan. Vardera tre 

respondenter svarar återigen att de kommer delta till viss del eller att de inte alls kommer 

delta i framtida föreningsverksamhet. Medelvärdet är 6,41, vilket är mittpunkten bland de 

undersökta variablerna. 

Den andra delen av undersökningen som behandlade betydelsen av upplevda nyttor som har 

varit extra viktiga för respondenterna visar att frekvensen i värden som att vara med och 

känna gemenskap i en förening och allas lika värde upplevs som väldigt viktiga av 14 

respondenter. Andra värden som upplevs som extra viktiga är betydelsen av jämställdhet, få 

kontakter med svenskar, skaffa nya vänner och bekanta och dela med sig av sin kultur till 

andra. Mindre viktiga värden för respondenterna upplevs kring större chanser till jobb och 

stöd med att skriva brev och dokument. I motsats till föreningslivets perspektiv i Västervik 

hamnar inte språkträning förrän i mitten enligt målgruppens uppfattningar, medan 

delaktighetsaspekten där målgruppen pekar på värdet att vara med och känna gemenskap 

inom en förening som det viktigaste ur deras perspektiv.
61
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 Jämför med resultaten som finns i bifogat dokument under kapitlet bilagor om föreningslivets föreställningar i 

Västervik kring vilka nyttor och integrationsperspektiv som varit viktigast för målgruppen.  
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6 Det sociala kapitalets relation till integration bland 

undersökt föreningsliv 

6.1 Ändrad utförarroll för föreningsliv i Norrköping och Västervik? 

Förändringen av utförarrollen i båda fallen suddar bort gränserna mellan icke vinstdrivande 

verksamhet och ekonomisk sysselsättning. Denna tendens är närvarande hos vissa av 

föreningarna, men är mindre förekommande bland föreningslivet i Norrköping. Mycket av 

projektinnehållet och rättfärdigandet för kostnaderna talar för ett starkare marknadsorienterat 

föreningsliv, vilket kan liknas vid ekonomiska företag som ansöker och beviljas en kommunal 

upphandling för att bedriva integration. Den största andelen av kostnaden bland föreningar i 

Norrköping och Västervik går till ledararvoden.
62

 Ett av de bästa exemplen på denna 

sammansmältning mellan sektorerna återfinns i karaktären av Vidablickskyrkans församlings 

projektkoncept. Deras roll och bidrag har blivit att agera som mellanhand och projektansvarig 

för att anställa två personer på Portalen som blir direkt utförare av integrationsverksamhet. I 

andra fall har ledararvoden varit skäliga för att kunna höja kvaliteten i verksamheten och 

koordinera arbetet. Ledararvoden har vidare krävts för att realisera verksamheten, exempelvis 

till personer som ska föreläsa eller introducera målgruppen till vissa moment. Samtidigt som 

den höga andelen ledararvoden och de marknadsorienterade tendenserna är uppenbara bland 

det undersökta föreningslivet i båda kommunerna visas en närvaro av traditionella värden som 

exempelvis värdeorientering, kollektivisering, mobilisering och röstbärare.
63

 Därför går det 

inte att konstatera att utförarrollen helt har transformerats, snarare återfinns tendenser som 

talar för en sammansmältning och inkrementell anpassning mellan det gamla föreningslivets 

värdeorienterade inriktning och dagens marknadsorienterade perspektiv. Exempelvis utmärks 

detta tydligt hos föreningen Equal Rights for Integration genom rollen som röstbärare och 

opinionsbildare åt traditionella socialdemokratiska värden, volontärskap och ”integration på 

lika villkor”. Denna altruistiska bas sammankopplas sedan med marknadsorienterade värden 
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 Endast Gamleby Folkpark, Next Step Internationella Förening och Sensus uppger att deras insatser inte haft 

några krav på ekonomiska arvoden i genomförandet av projektinnehåll.  Det ska dock betonas att även andra 

föreningars insatser till viss del utgår från altruistiska motiv, exempelvis Smedby Ais, VIK Hockey och IK 

Sleipner genom att vissa av ledarna under momenten inte får ekonomisk ersättning för deras insatser. Samtidigt 

återfinns höga kostnader för andra anställda ledare i alla tre fallen. Detsamma gäller för projektinnehållet som 

Equal Rights for Integrations genomför, men samtidigt har stora kostnader gått till anställning av koordinator. 

 
63

 IOGT-NTO Svea integration genom förmedlandet av i nykterhetsrörelsen värden, Sensus och Next Step 

genom deras respektive roll som röstbärare för interreligiös tolerans och mångfald, Studiefrämjandet genom 

folkbildningsidealet och Smedby AIS, IK Sleipner och VIK Hockeys roll som röstbärare för främjandet av 

idrottsverksamhet.  
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genom ökade yttre krav på effektivisering, professionalisering och aktivitetsorientering av 

verksamhetsinnehållet. Den inkrementella anpassningen gentemot andra sektorer stödjer 

hypotesen från Wijkström och Einarsson (2006) om en hybridisering av föreningslivet. 

Juridiska konstruktioner, ekonomiska stimulanskrav, samt krav och mål från den lokala nivån 

har skapat incitament för både det gamla och det nya föreningslivet att sammansmälta (s. 33).  

Det ska vidare påpekas att utförarrollen som integrationsproducent från det undersökta 

föreningslivet inte är ett helt nytt fenomen i Norrköping. Aktörerna har varit en bärande kraft 

som tidigare jobbat självständigt med att rikta integrationsinsatser i olika avseenden, 

exempelvis språkverksamhet, fritidsverksamhet, idrottsverksamhet, studiecirklar och 

volontärskap.
64

 Således hade majoriteten av aktörerna i Norrköping ett incitament sedan 

tidigare för att gå in i rollen som utförare. Detta talar snarare för att det redan innan 

flyktingströmmen under 2015 existerade en dynamisk växelverkan mellan offentlig sektor och 

föreningsliv. Det formativa momentet resulterade i en böljande rörelse mellan offentlig och 

ideell sektor, vilket kan betraktas som en viljemässig och ömsesidig faktor att dra åt samma 

håll i den lokala samhällsutvecklingen i Norrköping. I motsats karaktäriseras fyra av de fem 

undersökta föreningarna i Västervik av inga tidigare insatser och låg erfarenhet med 

integrationsarbete. Ekonomiska incitament och det formativa momentet under 2015 

möjliggjorde för föreningslivet i Västervik att anta rollen som utförare av 

integrationsverksamhet. Ovanan och bristen på erfarenhet av tidigare arbete inom integration 

kan därför begränsa både kvaliteten och utförandet av planerat innehåll. Detta kan i sin tur 

medföra svårigheter till konkreta och varaktiga resultat kring realiserandet av projektinnehåll. 

 

6.2 En grund till främjandet av det sociala kapitalet? 

Utifrån det empiriska sökschemats resultat förmedlas olika förutsättningar som de undersökta 

föreningarna har arbetat utifrån och skapat för främjandet av det sociala kapitalet. Insatsernas 

fokus och bredd varierar, där föreningar i olika grad lägger ner resurser kring arbetet.
65

 Vidare 

varierar fokus på vilka moraliska resurser som föreningarna arbetar utifrån och vad som i 
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 Smedby Ais, IK Sleipner, Equal Rights for Integration, Next Step Internationella Förening, Sensus, 

Studiefrämjandet, Vidablickskyrkans Församling.  

 
65

 Jämför exempelvis insatser av IOGT-NTO Svea integrations samhällsinformation kring skolan till familjer 

med Equal Rights for Integrations breda förmedlande av olika möjligheter i form sysselsättning och 

kompetensförsörjning.  
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genomförandet betonas främja det sociala kapitalet.
66

 I vissa fall har utförare lagt ner lite 

fokus på hur relationerna till målgrupp ska fördjupas och övergå i medlemskap inom 

föreningens ordinarie verksamhet, aktiviteter och normativa värderingar. Snarare har fokus i 

flera fall varit att försöka nå ut till större antal brukare eller skapa tillfälliga meningsfulla 

moment och evenemang för målgruppen. Bland vissa föreningar återfinns motsägelsefulla 

inslag som talar emot utförarnas uppfattningar kring skapandet av varaktiga relationer med 

målgrupp eller att dessa kommer fortleva efter att projektet avslutats.
67

 I många fall kan dessa 

oregelbundenheter ifrågasätta den egentliga nytta som projekten bidragit till för 

undersökningens målgrupp. 

Den första moraliska resursen som behandlar föreningslivets input av värderingar, normer 

och livssyn utgår från målgruppens egna uppfattningar om meningsfullheten av innehåll, dess 

bidrag till ny kunskapsinlärning, minskad social och mental stress, betydelsen av sociala 

koder, samt normativa och etiska värden. Verksamheterna uppfattas som meningsfulla av 

målgruppen och kapaciteten till ny inlärning uppfattas i hög grad. Därutöver upplevs 

betydelsen av värderingar, normer och livssyn som den viktigaste aspekten bland de olika 

värdena i del 2 av enkätundersökningen som analyserats.
68

 Det är dock inte alltid dessa 

uppfattningar verkar överensstämma med det empiriska sökschemats andra moraliska 

resurser, samstämmigheten av uppfattningar mellan utförare och brukare eller i kongruensen 

mellan innehåll och utförarnas uppfattningar. Av det som framkommit har flera delar av 

specifika föreningars innehåll kring dessa aspekter inte realiserats.
69

 

Uppfattningen av förtroende och tillit bland målgruppen visar på skillnader och likheter kring 

hur man upplever detta gentemot andra individer, myndigheter och föreningsliv. Resultaten av 
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 Exempelvis har de moraliska resursernas innehåll mestadel återfunnits bland föreningar i Norrköping, 

exempelvis kategorierna Växelverkan mellan samhällssektorer och aktörer samt framåtriktande 

medborgarinflytande. Hos kategorin mångfald återfanns en större närvaro av föreningar från Västervik.  

 
67

 Exempelvis fallet med IK Sleipner där problemet med den direkta målgruppen som inte har möjlighet att 

betala de relativt höga medlemsavgifterna har bara lösts tillfälligt. Där verkar projektmedel ha möjliggjort deras 

fortsatta delaktighet, vilket kan ifrågasätta projektets framtida fortsättning efter avslutad fondfinansiering om inte 

IK Sleipner kan nå ut till den indirekta målgruppen framöver eller lösa det höga medlemskapspriset. 

 
68

 Värde 14 på femte högsta i Norrköping och tionde i Västervik. Värde 8 på fjärde plats i Västervik och sjätte 

plats i Norrköping. Värde 9 på första plats i Norrköping och tredje plats i Västervik. Värde 12 på andra plats i 

Västervik och nionde plats i Norrköping.  

 
69

 Exempelvis verkar innehållet hos IOGT-NTO Svea integration uteblivit kring aspekter med att ”bedriva daglig 

verksamhet så som språkträning, samhällskunskap och aktiviteter”, utan denna samhällsinformation upplevs 

initieras under mer slumpartade och spontana tillfällen. Föreningen har misslyckats med att få in svenskar med 

inhemskt eller annat ursprung än den egna kulturella gruppen. Problemet med att riktigt definiera om projektet 

skapat en främjande grund till det sociala kapitalet bland målgruppen pekar därför på en motsträvighet mellan 

uppfattade moment och dess kongruens till ansökningsinnehåll.  
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brukarnas uppfattningar har varit positiva när det gäller frågor som berör individer och 

föreningsliv. I Norrköping har samma respondenter från samma föreningar som tidigare 

karaktäriserats av en högre samsyn kring positiva svar återkommit, men variationen har varit 

närvarande i båda fallen. Bland föreningarna i Västervik är det svårt att uttala sig om 

målgruppens generella uppfattningar på föreningsnivå kring förtroende och tillit på grund av 

det stora bortfallet i undersökningen. Det identifieras dock tendenser bland respondenterna i 

Västervik till lägre värden av uppfattat förtroende och tillit gentemot myndigheter. Detta 

utmärkande drag mot lägre värden är återkommande i flera fall.
70

 Målgruppens uppfattningar 

reflekterar sig även i utförarnas uppfattningar igenom den låga benägenheten att svara kring 

projektens nytta utifrån denna aspekt.
71

  

Perspektivet till mångfald visar sig bland majoriteten av de föreningar som besökts.
72

 Till 

största delen är den undersökta målgruppen som närvarat vid dessa tillfällen från 

mellanöstern.
73

 I detta fall blir det interreligiösa arbetet med målgruppen ett fokusområde som 

endast ett fåtal föreningar verkar ha arbetat utifrån.
74

 Det finns dock en variationsvidd som 

växlar mellan i huvudsak personer från Öst- och Nordafrika, Afghanistan och de forna 

centralasiatiska länderna som i övriga fall utifrån informantintervjuerna pekat åt ett likartat 

förhållningssätt kring föreningarnas arbete med mångfald.
75

 Indikatorer som berör svenska 

länkar, kulturutbyte och erfarenhetsutbyten upplevs av respondenterna i båda fallen i hög 

grad.
76

 Potentiellt kan detta styrka den faktiska indikatorns resultat genom föreningarnas 

medvetenhet om betydelsen av mångfald i integrationsarbetet. Samtidigt verkar föreningarna i 
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 Se resultat i del 1 för Västervik på fråga 3 i enkätundersökningen.  

 
71

 Majoriteten av informanterna i Västervik ville inte uttala sig överhuvudtaget, men vid två intervjuer relateras 

ofta en misstro och okunnighet kring myndigheternas roll och olika offentliga organisationers funktioner. Även 

informanterna från Norrköping har upplevt en större misstro i vissa fall, exempelvis vid informantintervju med 

projektansvarig från Next Step.  

 
72

 Studiefrämjandet, VIK Hockey, Gamleby Folkpark (dock endast 4 personer deltagande), Sensus, Next Step, 

Vidablickskyrkans församling. Equal Rights for Integration 
73

 Se fallet med Next Step och variationen av deltagare från olika religiösa grupper som lagar mat tillsammans 

och utvecklat relationer som upplevs internt inom gruppen.  

 
74

 Endast Next Step, Equal Rights for Integration och Studiefrämjandet bekräftar att detta varit en del i arbetet 

med att skapa en varaktig social gemenskap med deltagarna.  

 
75

 Se intervjuer med informanter från Smedby AIS, IK Sleipner, Västerviks klätterklubb, VIK Hockey, Gamleby 

Folkpark, Qvinnoqulan.  

 
76

 Respondenterna från Equal Rights for Integration, IOGT-NTO Svea Integration, Qvinnoqulan, 

Studiefrämjandet, Vidablickskyrkans församling, Västerviks klätterklubb, VIK Hockey och Next Step upplever 

att dessa aspekter i hög grad har bidragit till projektets mångfald och föreningarna återkommer bland åtminstone 

två av tre indikatorer.  
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regel inte ha några konkretare planer för hur denna moraliska resurs innehåll ska 

sammanlänkas in i ordinarie verksamhet, utan den förblir antingen ett mål eller syfte i 

föreningarnas arbetsplaner.  

Deltagande i formella och informella nätverk visar att föreningarna i Norrköping har lyckats 

nå ut i större antal, men också fått in fler medlemmar.
77

 I synnerhet utmärker sig föreningarna 

Next Step och Equal Rights for integration av ett aktivt deltagande genom att målgruppen 

både engagerar sig och medverkar i föreningens innehåll, men även genom ett medskapande 

ledarskap som tillåter brukarna själva att forma innehåll. Vidare finns det en större kongruens 

mellan utförarnas föreställningar och brukarnas uppfattningar kring deltagande bland dessa 

två föreningar. De negativa tendenserna visar sig återigen med föreningarna i Västervik 

genom deras begränsade kapaciteter till fortsatt verksamhet efter avslutad fondfinansiering. 

Tre projekt avslutades utan konkreta resultat och förblev ett roligt moment som hos två av 

föreningarna inte kan bedömas ha skapat en grund för främjandet av det sociala kapitalet 

genom deltagande i formella och informella nätverk.
78

 En kontinuitet återfinns dock hos 

Föreningen VIK Hockey som fortsatt sin verksamhet efter avslutad fondfinansiering. 

Gamleby Folkpark har beviljats nya fondmedel, men föreningen verkar som i de andra fallen 

ha svårt att realisera sitt innehåll när det kommer till delaktighetsaspekten och deltagandet 

från målgrupp vid träffarna.
79

 Det aktiva deltagandet har därför varit marginellt bland alla 

undersökta föreningar.
80

 Uppfattade kvalitetsvärden och nyttor hos utförarna som generellt 

utgår från positiva föreställningar kan därför betraktas som motsägelsefulla. Detta negativa 

utfall av föreningarnas insatser kring denna moraliska resurs stöds delvis också av brukarnas 

uppfattningar och svar i enkätundersökning. 
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 Uppgivet av föreningar genom informantintervjuer: Smedby AIS omkring 100; IK Sleipner 25; Equal Rights 

for Integration cirka 300; Västerviks Klätterklubb 3; Gamleby Folkpark 2; Qvinnoqulan 8; IOGT-NTO Svea 

Integration 10; Next Step 70 (Studieförbunden Sensus och Studiefrämjandet har inte egna medlemmar utan deras 

arbete blir kopplat till nätverksskapande möjligheter och vägledning till meningsfull verksamhet för deltagarna). 

 
78

 Kulturföreningen ”Ting för alla” som inte lyckades nå ut till målgrupp. Västerviks klätterklubb som inte har 

lyckats engagera aktiva medlemmar med sitt projekt karaktäriserat av ”göra för” verksamhet. Qvinnoqulan som 

uppger att alla 8 medlemmar har blivit medlemmar efter projektet och att de träffas någon gång i månaden, men 

det framkommer inte att dessa skulle delta aktivt inom föreningens ordinarie verksamhet.  

 
79

 Endast 4 personer befann sig vid uppstartsmötet för denna termin, vilket medför svårigheter att realisera 

ambitioner om att genomföra verksamhet genom ett aktivt deltagande av målgrupp i innehållet. 
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 Informanten för VIK Hockey uppger att deras projekt inte lyckats värva nya medlemmar. Informanten för 

Gamleby Folkpark uppger att lotsandet av nya deltagare till olika föreningar som presenterat sitt innehåll endast 

förekommit i ett specifikt fall. Qvinnoqulan har i de fall medlemmar värvats inte haft en kontinuitet i deltagande 

efter avslutad fondfinansiering, utan informanten uppger att de brukar träffas någon gång i månaden.  
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I avseende till föreningarnas kapaciteter att skapa en grund för känsla av tillhörighet 

identifieras faktiska kvalitetsvärden och nyttor som kretsar kring ett fåtal föreningars arbete i 

Norrköping.
81

 I motsats har indikatorn rörande uppfattningarna från utförare och brukare om 

projektets kapaciteter till ökade sociala relationer och kontaker en benägenhet att i majoriteten 

av fallen signalera positiva omdömen av projektens bidrag. Detta blir därför motsägelsefullt 

när inga konkretare resultat har presenteras av aktörerna.  

Indikatorer som utgår från föreningarnas bidrag kring ett ökat medborgerligt inflytande har i 

huvudsak återfunnits bland tre av föreningarna i Norrköping.
82

 Nätverksapande möjligheter 

har skapats i fallet mellan studieförbunden och målgruppen genom deras bidrag till att 

aktivera målgruppen inom föreningsliv eller genom koordinerade samverkansinsatser mellan 

föreningar.
83

 Kompetensförsörjningsaspekten har i vissa fall realiserats utifrån utbildningar av 

studiecirkelledare och volontärer, studiecirklar, arbetsmarknad, körkortsteori och 

samhällsinformation.
84

 I motsats har vissa föreningars arbete karaktäriserats av uteblivna 

ambitioner som inte realiserats kring kompetensförsörjning och sysselsättning.
85

 Endast 

föreningen Equal Rights for Integration kan bekräftas ha bidragit direkt till sysselsättning 

bland vissa deltagare som har kommit in i rollen som studiecirkelledare och volontärer. 

Föreningslivet i Västervik verkar inte ha haft något utpräglat integrationsinnehåll som 

realiserats kring denna moraliska resurs.   

Det mesta av det identifierade innehållet som förverkligats kring växelverkan mellan 

samhällssektorer och aktörer identifieras bland föreningarna i Norrköping. Flera föreningars 

bidrag kan tyda på tendenser som stärker föreningsliv och civilsamhälle genom etablerade 

partnerskap och gemensamt innehåll.
86

 Inslagen av samverkan talar för en stark fokusering av 

partnerskapsperspektivet i integrationsprocessen i Norrköping, exempelvis i fallen med Equal 

Rights for Integration och ABF, Smedby Ais och eftermiddagsverksamhet under skoltid, 
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 Equal Rights for Integration, Next Step, Vidablickskyrkans församling/Portalen och Studiefrämjandet.  

 
82

 Studiefrämjandet, Vidablickskyrkans församling och Equal Rights for Integration.  

 
83

 Exempelvis samarbetet kring konceptet Portalen i Hageby, Gamleby Folkparks eller Studiefrämjandets interna 

samverkan med att få in deltagarna i olika föreningsaktiviteter och föreningar.  
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 Studiefrämjandet, Vidablickskyrkans församling, Equal Rights for Integration och Next Step.  

 
85

 Exempelvis IK Sleipners innehåll kring näringsliv, arbetsmarknad, volontärskap och utbildningar eller som 

VIK Hockeys fall kring praktikplatser och kontakter med näringsliv. 
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 Equal Rights for Integration, Vidablickskyrkans församling och Studiefrämjandet visar objektiva tendenser till 

detta genom en kongruens med ansökningsinnehållet och överensstämmelse med informantintervjuer där även 

representanter i form av viktiga samverkanspartners bekräftar partnerskapsaspekten.  
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Vidablickskyrkans och Portalens samverkan och studieförbundens starka interna samarbete 

med medlemsorganisationer. Denna breda fokus på intersektoriellt och intrasektoriellt 

partnerskap bland de undersökta föreningarna i Norrköping kan återkopplas och förstås 

genom aktörernas tidigare incitament och till flyktingskrisutredningens rapport från tidigare i 

år kring föreningslivets direkta deltagande under flyktingmottagandet 2015. Rapporten 

betonar att mottagandet har resulterat i nya plattformar och mötesplatser mellan olika aktörer 

att samverka kring det fortsatta integrationsarbetet (SOU 2017:12, s. 287, 283). Detta är i 

princip vad detta formativa moment inneburit för aktörerna i Norrköping. I motsats har det 

undersökta föreningslivets planerade samverkansperspektiv i Västervik till stora delar varit 

begränsad till tillfälligt samarbete kring rekryteringsvägar för att realisera projektinnehåll och 

i vissa fall har delvis uteblivit.
87

 Detta talar för ett svagare fokus kring denna moraliska resurs 

betydelse i integrationsarbetet.  

Som tidigare diskuterats har vissa projekt avslutats utan en direkt fortsättning och utan att ha 

etablerat relationer som aktiverar målgruppen inom föreningen. En knepig aspekt som 

uppenbarar sig är att många av de föreningar som bekräftas utifrån uppfattningarna från 

utförare och brukare inte har kunnat tillstyrkas genom faktiska kvalitetsvärden och nyttor. 

Olika tendenser pekar emot de faktiska indikatorernas närvaro hos vissa aktörer, vilket 

ifrågasätter det sociala kapitalets främjande utifrån realiserat projektinnehåll. Detta uppvisas i 

synnerhet genom ett oklart och otydligt framtida arbete,
88

 frågetecken kring målgruppens 

framtida deltagande,
89

 genom att inte kunna nå ut till undersökningens målgrupp eller genom 

att inte kunna integrera eller vägleda vidare målgrupp till ordinarie verksamhet.
90

 I fallet med 

Sensus sommarprojekt har otydligheter och motsägelsefulla tendenser mellan utförarnas och 
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Kontakter med asylboenden och HVB-hem i fallet Västerviks Klätterklubb och Kulturföreningen ”Ting för 

alla.” Exempelvis har Qvinnoqulans samverkan med Sensus i projektet enligt informanten delvis uteblivit. 
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 Bedömningen att projektet från Smedby AIS kan fortsätta förutsätter större ekonomiska resurser i framtiden 

eftersom introduktionslagens tränare är anställda och betalas genom beviljade medel. Frågan blir då vad som 

händer efter avslutad fondfinansiering? Osäkerheten kring den ekonomiska utsikten och oförmågan att kunna 

engagera tränare som jobbar på frivillig basis med detta introduktionslag ifrågasätter projektets framtida 

överlevnad.  
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 IK Sleipner och den dyra medlemsavgiften som ställer krav på målgruppen. Endast ett fåtal av deltagarna har 

betalat medlemsavgiften på 2000kr per år. Vidare har föreningen misslyckats nå ut till den indirekta målgruppen, 

dvs. föräldrarna. Tidigare projektinnehåll av beviljad verksamhet har till stora delar inte realiserats när det 

kommer till målgruppens direkta deltagande. Nyanlända som betonades i ansökan skulle ha möjligheten att 

genomgå ledarutbildningar och domarutbildningar har inte realiserats. 

 
90

 Detta uppenbarar sig i fallen med Gamleby Folkpark som inte verkar ha kunnat skicka målgrupp vidare i en 

högre grad till meningsfull verksamhet som exempelvis studier, andra föreningar eller sysselsättningsformer. 

Qvinnoqulan visar snarare tendenser till en spontan relation gentemot medlemmarna och inte ett 

föreningsengagemang, vilket ifrågasätter föreningens incitament för att skapa en god grund för socialt kapital. 

Vidare kan föreningen karaktäriseras av en inneslutning. 
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brukarnas uppfattningar identifierats, vilket tillsammans med projektets tillfälliga karaktär och 

den flytande målgruppen från tillfälle till tillfälle har gjort det svårt att tyda innehållets 

faktiska nyttoaspekter och grund till främjandet av det sociala kapitalet. Andra vanligt 

förekommande tendenser som ifrågasätter och gör det svårt att tyda föreningarnas arbete utgår 

kring bristen på kongruens mellan planerat innehåll, informantintervjuer och faktiskt innehåll 

som producerats.
91

 Bland föreningarna i Västervik har de faktiska nyttoaspekterna inte kunnat 

identifieras, vilket medför att ingen av föreningarna återfinns bland aktörerna som bedömts ha 

bidragit till en främjande grund av det sociala kapitalet. De föreningar som indikeras ha 

skapat detta genom sitt projektinnehåll är Next Step, Equal Rights for Integration, 

Studiefrämjandet och Vidablickskyrkans församling. Dessa föreningar har återkommit bland 

åtminstone hälften av de moraliska resurserna som utgår från faktiska kvalitetsvärden och 

nyttor. Därutöver karaktäriseras föreningarna av en hög återkommande frekvens bland de 

uppfattade indikatorerna. Resultaten tyder på olika vägar som föreningarna tar genom 

överbryggande kontra sammanbindande socialt kapital. Vidare är ansatsen i arbetet olika 

beroende på föreningarnas fokusområden och målsättningar.  

Next Step utmärks av tydliga tendenser till ett främjande av socialt kapital igenom den höga 

närvaron bland de fem första moraliska resurserna och en lägre närvaro kring medborgerligt 

inflytande rörande kompetensförsörjning. Under besöket till föreningen och deras 

matlagningstillfälle återfanns olika etniciteter från primärt Syrien och Irak som sträckte sig 

över religiösa skiljelinjer och politiska åskådningar. Gruppdynamiken och interaktionen 

upplevdes som hög, vilket även målgruppens uppfattningar verkar bekräfta. Inslagen av 

kompetensförsörjning och vägledande arbete eller mentorskap återfanns i programinnehåll. 

Förmedlade värden om den svenska kulturen, mångkulturens betydelse och det interreligiösa 

arbetet förstärker bilden av denna förenings skapade nyttoeffekter för det sociala kapitalet. 

Fokus verkar till en början ha legat på sammanbindande socialt kapital och relationerna med 

en del av målgruppen har etablerats redan innan insatserna startade, vilket överensstämmer 

med ansökningsinnehållet i avseendet på existerande medlemmars integration. Projektet 

signaleras ha gått in i en ny fas där man omvandlar det ackumulerade sammanbindande 

sociala kapitalet till ett överbryggande socialt kapital.  
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 Exempelvis VIK Hockeys planer för sysselssättning och praktikplatser för målgrupp har uteblivit. Västerviks 

klätterklubb förmedlande av gratis pröva på kort till målgrupp för att öka deltagandet har uteblivit. 

Jämlikhetsaspekten mellan killar och tjejer i fotboll har uteblivit i Smedby AIS fall. Flera aspekter kring 

kompetensförsörjning, sysselsättning, mentorskap från andra medlemmar och bildandet av ett nytt lag har 

uteblivit i IK Sleipners fall. 
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Hypotetiskt finns det inget som kan hindra att detta kapital kan omvandlas till ett 

överbryggande socialt kapital om premissen är att föreningen har som mål att integrera 

målgruppen in i samhället.
92

 Utifrån skiftandet av fokus från interna relationer mellan 

deltagarna till en utvändig uppbyggnadsfas som främjar målgruppens ökade inträde och 

delaktighet inom samhällets olika arenor antyds ett större fokus på överbryggande socialt 

kapital. Arbetet med att få ut målgruppen i sysselsättning genom förmedlade kontakter, 

handledning eller genom att medlemmarna själva kan bygga upp incitament som vidare kan 

lotsa andra medlemmar är under ett tidigt skede. Faktumet att flera av de äldre medlemmarna 

har börjat etablera sig genom sysselssättning eller studier bekräftar dock en högre benägenhet 

ur denna synpunkt.   

Kongruensen hos Equal Rights for Integration mellan de olika empiriska momenten som 

undersökte projektinnehåll, samt utförarnas och brukarnas uppfattningar, tyder på att 

föreningen lyckats etablera en relation till vissa ur målgruppen. Därutöver har inslagen av 

kompetensförsörjning, sysselsättning, nätverksskapande möjligheter, inkludering inom 

föreningsliv, variationsvidd bland målgrupp, den höga kapaciteten till att nå ut till målgrupp 

och samverkansaspekten med ABF gjort resultaten tillförlitligare i positioneringen av 

föreningens arbete genom ett fokus på överbryggande socialt kapital. Genom en utvändig 

fokusering för att främja grunden för det överbryggande sociala kapitalet bland målgruppen 

kan föreningens arbete uppfattas vara synonymt med Robert Putnams föreställning av socialt 

kapital och hur det ackumuleras. Vidare tyder resultaten av föreningens arbete med 

altruistiska inslag genom föreningens volontärarbete ha skapat ett uppfattat engagemang och 

delaktighet av målgruppen inom föreningens ordinarie verksamhet som volontärer eller 

cirkelledare. 

Trots att Studiefrämjandet har initierat sitt projektinnehåll senare än många av de andra 

undersökta föreningarna i Norrköping tyder olika identifierade indikatorer av faktisk och 

uppfattad karaktär på en främjande grund för det överbryggande sociala kapitalet. Genom 

föreningens fokusering i arbetet kring betydelsen av föreningsliv har tendenserna till ökad 

upplevd deltagande från målgruppen varit höga. Dessa uppfattade nyttoaspekter upplevs bland 

alla indikatorer. Närvaron bland de moraliska resursernas faktiska kvalitetsvärden och 
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 Qvinnoqulans och IOGT-NTO Svea integration som inte kunde tillstyrkas kring en majoritet av de faktiska 

kvalitetsvärdena och nyttoindikatorerna uppvisar karaktärsdrag till en högre risk för koncentration på delaktighet 

i förening, men inte i samhället. I Qvinnoqulans fall har den starka inneslutningen och den utvändiga 

exkluderingen av fokus på projektinnehåll tillsammans med den låga uppfattade tilliten gentemot utvändigt 

samhälle och myndigheter varit karaktärsdrag som kan stödja detta. I motsats har den det misslyckade 

mångfaldsarbetet i IOGT-NTO Svea integrations fall resulterat i en gruppdynamik som kretsar kring den egna 

kulturella gruppen.  
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nyttoaspekter kring mångfald, känsla av tillhörighet, framåtriktande medborgarinflytande och 

växelverkan mellan olika samhällssektorer och aktörer tyder på att föreningen efter halva 

projekttiden lyckats lotsa vidare vissa ur målgruppen till föreningsverksamheter som föredras 

och betraktas som meningsfulla. Vidare blir de delar som kunnat realiseras av spår tre med 

ledarutbildningar och cirkelledarutbildningar en form av kompetensförsörjning som 

potentiellt kan leda till antingen betald eller obetald sysselsättning för målgruppen.  

Vidablickskyrkans församling har genom konceptet och samarbetet med Portalen bidragit till 

att främja målgruppens möjligheter till socialt kapital. Det finns dock tveksamheter kring 

församlingens egen kapacitet i integrationsarbetet när projektet avslutas och vad som kommer 

hända med de två anställda på Portalen efter detta är oklart. Det är lätthänt att klassificera 

församlingens insatser som fokuserade på ett skapande av sammanbindande socialt kapital, 

men då denna multikulturella församling har ett fokus på att främja medlemmarnas 

integration i samhället talar det snarare för motsatsen. Samtidigt har målgruppen genom 

samarbetet utökats till att inte bara inkludera församlingsmedlemmarna, vilket snarare tyder 

på att fokus i arbetet ligger på att skapa en främjande grund för det överbryggande sociala 

kapitalet. Projektets starka lokalförankring till bostadsområdet Hageby kan liknas med fallet 

hos Sandberg (1998) av de latinamerikanska föreningarnas insatser i Sollentuna. Som en 

mångkulturell församling och inte invandrarförening utmärker sig dock samverkansparterna i 

mitt fall till att skapa ett umgängessätt mellan de olika etniciteterna i bostadsområdet (s. 163). 

Resultaten av den uppfattade nyttan utmärks som bland de övriga föreningarna av en generellt 

positivt inställd målgrupp utifrån variablerna i enkätundersökningen. Dock har församlingen 

en mindre frekvens bland de faktiska nyttorna än de andra föreningarna som positionerats 

under kategorin för en främjande grund för det sociala kapitalet. Fokus i arbetet har kretsat 

kring växelverkan mellan samhällssektorer och aktörer genom samarbetet med Portalen, 

framåtriktande medborgarinflytande genom kursinnehåll kring arbetsmarknad, samhälle och 

föreningsliv, mångfald genom variationsvidd av målgrupp, samt genom skapandet av en 

känsla av tillhörighet bland deltagarna som utgår från församlingens kärnvärden rörande den 

kristna tron och mångfald. Detta kan samtidigt tyda på exkluderande drag genom att 

medlemmarnas engagemang och delaktighet utgår från kärnvärden som utesluter andra 

medlemmars religiösa tillhörighet. Slutligen har föreningen ett arbete kvar att göra med att 

initiera former av sysselsättning för målgrupp, exempelvis som volontärer och andra former 

av sysselsättning för målgruppen.  
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6.3 Uttryck utifrån föreställningar om socialt kapital  

I analysen av förutsättningarna som främjar det sociala kapitalet bland föreningslivet i 

Norrköping och Västervik kan en teoretisk distinktion utmärkas som stödjer Putnams och 

Bourdieus respektive föreställningar om socialt kapital.
93

 För det första visar undersökningens 

resultat på att majoriteten av föreningarna som beviljats medel engagerar och motiverar en 

kvalitativ verksamhet med syfte till att uppnå en större uppfattad samhällsnytta. Deltagarna i 

projekten uppskattar innehållet och upplever att de bidragit till olika aspekter för deras 

fortsatta integration i samhället. Dessa insatser är högst önskvärda eftersom de bidrar till en 

uppfattad allmännytta när det kommer till skapade förutsättningar av det sociala kapitalet för 

en relativt rimlig kostnad.  

Föreningsmedlemmar arbetar i vissa föreningar med målgruppen utan löneanspråk, samt 

söker aktivt upp deltagare och lotsar in dessa inom föreningens verksamheter eller andra 

samhällssektorer. I regel verkar det fortfarande finnas element av altruistiska kärnvärden som 

exempelvis oegennytta och medmänsklighet, där något led i utförarkedjan arbetar frivilligt.
94

 

De altruistiska motiven blir därför ett kännetecken, där integrationsarbetet präglas av 

avståndstagande och frihet från specifika intressen. Vidare relateras ofta interaktionen av 

insatserna till betydelsen av förtroende, öppenhet och ömsesidighet mellan målgrupp och 

utförare för att skapa delaktighet och tillit.
95

 Hos flera av föreningarna har dock gränserna 

mellan vad som ska betraktas som frivilligt arbete och vad som ska betraktas som ekonomisk 

ersättning för att utföra verksamhet ha suddats ut.
 96

 Detta talar emot den altruistiska 

premissen i Putnams resonemang som uttrycker att föreningslivets roll förutsätts vara fria från 

specifika intressen från aktörernas sida. Sedan om föreningarna lyckas beror på kapaciteten 

och viljan som finns internt för att skapa engagemang och tillit. 
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 Många föreningar uppvisar dock karaktärsdrag eller tendenser till respektive uttryck. Exempelvis kan IK 

Sleipners ambitioner om att helt ändra inriktning i projektinnehållet och fokusera på andra delar där fondmedel 

garanterar betalning av medlemsavgifter vara en sådan aspekt. 
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 Informanter från exempelvis Equal Rights for Integration, VIK Hockey (Efter det aktuella projektet avslutats), 

Kulturföreningen ”Ting för alla”, Gamleby Folkpark uppger att de jobbar/jobbat utan ersättningskrav och 

indirekt även Smedby Ais och IK Sleipner genom att tränarna i ordinarie lag inte får ekonomisk ersättning för 

deras insatser. 
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 Element av dessa värden återfinns hos Equal Rights for Integration; Smedby AIS; Next Step; Gamleby 

Folkpark; VIK Hockey; Sensus och Studiefrämjandet.  
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 Exempelvis fallet med Vidablickskyrkans Församling/Portalen. I flera andra fall förekommer kostnader för 

ledararvoden (IK Sleipner; IOGT-NTO Svea integration; Smedby Ais; Equal Rights for Integration; VIK 

Hockey), men då har dessa motiverats utifrån olika aspekter om behovet för projektens genomförande.  



 

 

71 

 

I motsats uppvisar en del föreningar som beviljats medel tendenser av en ”Bourdiansk” 

föreställning kring det sociala kapitalet genom den tveksamma altruistiska nyttoaspekten. 

Sådana föreningar har inte lyckats skapa de resultat som en inblick i ansökan antydde och där 

utsatta mål inte uppnåddes till stora delar.
97

 Karaktäristiken blir att dessa projekt bidrar med 

kortsiktiga nyttor. Sådana integrationsprojekt karaktäriseras vidare av ett ”roligt moment” 

eller ett ”introduktionsmoment” som visserligen skapar integrationsnyttor och kvalitetsvärden 

som exempelvis tillfällig meningsfull fritid, mentorskap och möjligtvis nya sociala relationer. 

I längden är det dock ytterst tveksamt om projekten som initierats av föreningarna kan 

överleva på egen hand (Jfr Rundqvist & Andersson 2009, s. 249-251). Ytterligare 

kännetecken är relativt höga kostnader, där föreningsmedlemmarna inte jobbar utan krav på 

arvoden, utan ansöker om löneanspråk och låg frekvens i kontinuitet bland andelen deltagare 

som deltar regelbundet i verksamheten. Fragmentiseringen är högre bland målgruppen och 

genom att nya deltagare ständigt tillkommer, medan gamla försvinner efter enstaka tillfällen, 

försvåras uppföljningar av verksamhetens nyttoaspekter.
98

  

Bourdieus dimensioner av kapitalbegreppet blir här en passande liknelse till beskrivningen av 

dessa aktörer. Strukturen skapas i detta fall när integrationsfonder etableras som riktar sig till 

föreningslivet. Genom sina ansökningar och kapaciteten att övertyga den offentliga sektorn 

om att bevilja ekonomiska medel sker en öppen maktkamp mellan olika nätverk, där väldigt 

höga ambitioner utmålas i ansökningarna. En strävan till denna logik bland dessa föreningar 

utgår efter principen om att maximera kapitalformer av både materiell och immateriell 

karaktär, där nätverket får både ekonomiska resurser och positiv publicitet inom 

civilsamhället. För att säkra dessa intressen ger sig nätverken in i rollen som 

integrationsproducent för att man vill göra en samhällsinsats, men delvis kan detta betraktas 

till nätverkets eller individernas strävan efter att få en mer dominant roll inom olika arenor i 

samhället genom att materiellt och symboliskt kapital utökas för att stå till förfogande för 

nätverket eller individerna.  
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 Flera av integrationsprojekten visade drag av detta när det kom till specifika aspekter som inte matchade med 

ansökningarna (Exempelvis Kulturföreningen ”Ting för alla” och Smedby Ais), men i de fallen har de motiverat 

detta. 
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 En tydlig tendens blir som i fallet med Västerviks Klätterklubb, Qvinnoqulan, Gamleby och IOGT-NTO Svea 

Integration, där det höga bortfallet och graden av bortfallsfel på grund av uteblivna svar gör att man inte riktigt 

kan uttala sig om målgruppens uppfattningar.  



 

 

72 

 

6.4 Det sociala kapitalets relation till integration  

De föreningar som visade tydliga tecken på ta steget mot en långsiktig och målinriktad 

integration av målgrupp har inte ännu avslutat sina projekt, vilket gör att det fortfarande är 

tidigt att avgöra slutresultaten. Föreningarna som har skapat incitament för olika former av 

socialt kapital bland målgruppen har gjort det genom att möjliggöra engagemang bland 

målgruppen inom verksamheten, öka den uppfattade graden av tillit mellan deltagarna och 

andra individer, samhälle och myndigheter eller genom att medverka i utformandet av 

föreningens aktiviter. Insatser som upptagit individer inom nätverket har resulterat i att 

individerna har större tillgänglighet till olika kapitalformer som Bourdieu skulle hävda eller 

att den ömsesidiga tilliten och deltagandet resulterat i att individer har fått en främjande grund 

för det sociala kapitalet som Putnam skulle hävda.  

Next Step bekräftar att bildandet av sammanbindande kapital inte nödvändigtvis behöver 

betyda att det medför en låg samhällelig integration. Snarare tyder samspelet mellan de två 

olika kapitaltyperna hos Putnam på en process som skapar en uppfattad gemenskap inom 

föreningen, men samtidigt en större delaktighet inom integrationens olika arenor. Det 

sammanbindande kapitalet blir ett kit som främjar ett omvandlande till överbryggande socialt 

kapital. Frånvaron av sammanbindande kapital i de flesta fallen bekräftar att projekt med en 

fokusering på överbryggande socialt kapital inte nödvändigtvis behöver producera en 

samhällelig integration (jfr Cheung & Phillimore 2013, s. 42).
99

 Next Step integrationsarbete 

visar här hur det sammanbindande sociala kapitalet blir viktigt i det inledande stadiet för att 

etablera relationerna och stärka gruppdynamiken (Putnam 2001, s. 22). Flera av de äldre 

medlemmarna inom föreningen har etablerat sig i större utsträckning bland de olika arenorna, 

vilket ökar potentialen för en långsiktig integration som skapar incitament och medför 

potentiellt till spinoffeffekter för resterande deltagare. Enligt Bourdieu skulle detta öka hela 

nätverkets kapacitet till olika former av kapital. Samtidigt som vissa ur gruppen (de ur 

gruppen som får jobb eller etablerar sig på andra sätt) innehar ett högre symboliskt kapital 

internt inom gruppen kan de andra individerna inom nätverket som inte etablerat sig ännu 

utnyttja det gemensamma sociala kapitalet till deras egen fördel (Bourdieu 1986, s. 52-53).  

I motsats tyder resultaten från Equal Rights for Integration att altruistiska insatser från 

volontärer och föreningsmedlemmar har skapat ett överbryggande socialt kapital. I sin tur har 

denna form av socialt kapital använts och skapat förutsättningar för en långvarig integration 
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 Exempelvis fallet med föreningarna Ting för alla, VIK Hockey, Västerviks klätterklubb, Sensus.  
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av deltagare internt inom föreningen genom sysselsättning, nya kontaktnätverk och 

kompetensförsörjning. Samtidigt tyder uppfattningarna från utförare att det funnits ett fokus 

för att kunna nå ut till större antal. Föreningen har genom både sitt kvalitativa arbete med 

vissa ur målgruppen och ett kvantitativt arbete skapat en positiv resursproduktion och en 

större uppfattad delaktighet bland deltagarna genom billiga medlemsavgifter. Samtidigt har 

nyttor och kvalitetsvärden som sociala nätverk, normer, medborgaranda och tillit varit viktiga 

inslag tillsammans med språkutveckling, etablerade relationer och sysselsättning. På detta sätt 

har genomförandet resulterat i vad konkret skulle beskrivas som ett bra exempel på hur 

Putnam i teorin föreställer sig ett skapande av en positiv nyttoeffekt som kan bidra till 

integration. Deltagarna kan i denna process identifiera sig inom föreningen, påverka 

innehållet och kliva in på andra samhällsarenor, vilket potentiellt möjliggör ett större 

deltagande som i sin tur kan skapa incitament för en långsiktig integration (Putnam 2001, s. 

22; Putnam 2009, s. 3).  

Sammanfattningsvis stödjer undersökningens resultat hypotesen att växelverkan mellan dessa 

två typer av socialt kapital verkar bidra till bästa möjliga förutsättningar i denna inkrementella 

process som möjliggör att olika resurser förmedlas och blir tillgängliga för målgruppen (jfr 

Putnam 2001, s. 22; Bevelander och Pendakur 2011, s. 161). Slutsatserna blir att det sociala 

kapitalet som ackumulerats hos deltagarna endast i specifika fall har övergått konkret till 

undersökningens definition av integration utefter resultaten. De två föreningarnas arbete 

antyder ett fokus att gå direkt från steg 2 till steg 4, vilket skulle stödja Putnams tes om en 

fokusering på ett genererande av överbryggande socialt kapital genom altruistiska insatser. 

Den andra vägen sker genom en mer inkrementell process, där föreningen först skapar ett 

sammanbindande socialt kapital och sedan bygger basen vidare med överbryggande socialt 

kapital. Därefter påbörjas det sista steget med en långsiktig integration, där deltagarna alltmer 

inkluderas i samhällets olika arenor genom en ökad sysselsättningsgrad, språkutveckling, 

sociala resurser och medborgarinflytande.  
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7 Avslutande diskussion och vidare forskning 

De många problemen under undersökningens kvantitativa moment och den låga 

svarsfrekvensen, men även en brist i kongruens mellan ansökningar och informantintervjuer 

gör att man bör vara kritisk till om individernas egentliga integration eller upplevelse av 

föreningens arbete kan generaliseras. Det är knappt möjligt att i vissa fall ens kunna 

generalisera svaren från de få respondenterna och i vissa fall har respondenter uteblivit helt, 

vilket i slutändan inte kan tolka målgruppens uppfattningar. Rent teoretiskt kan dock 

resultaten ses som en indikator som kan generaliseras till den breda och abstrakta teoretiska 

diskussionen kring föreningsliv, socialt kapital och integration.  

Den ”mainstreaming” av innehållet från nationell nivå som tolkats av den kommunala nivån 

har utöver förmedlandet av tätare samverkan och en större professionalisering av 

föreningslivets insatser skapat ett beroende av ekonomiska resurser, vilket uppenbarar sig i 

fallet med avslutade projekt som inte klarar av att fortsätta bedriva samma verksamhet i egen 

regi. Detta motsäger påståendet att det behövs ekonomiska incitament eftersom det inte bara 

ökar verksamheternas kvalitet, men möjliggör ett mer målinriktat innehåll som inte bara blir 

en rolig tillställning. Integration av målgruppen sker inte över en dag, en vecka eller ett år. 

Snarare förutsätter integrationsprocessen en kontinuitet, där mer tid och olika former av 

resurser behövs.  

Slutsatsen av resultaten talar för en större erfarenhet och kontinuitet bland föreningarna i 

Norrköping kring integrationsarbetet, men även en högre grad av samverkan, koordinering, 

nätverksskapande möjligheter och professionalisering. Oftast har föreningarna lyckats 

etablera och integrera relationerna med en viss del av målgruppen. De höga medelvärdena 

från målgruppen bland majoriteten av variablerna i första delen av enkätundersökningen talar 

för att målgruppen har en större upplevelse av nytta för deras integration i 

majoritetssamhället. Samtidigt tyder den betydande närvaron av faktiska kvalitetsvärden och 

nyttor på ett bättre utfall bland föreningarna i Norrköping. Frågan blir då varför föreningslivet 

i Norrköping lyckas främja en grund för det sociala kapitalet medan föreningarna i Västervik 

tenderar att inte uppvisa sådana karaktärsdrag? En viktig anledning till detta är den tidigare 

diskuterade erfarenheten av integrationsarbete bland det undersökta föreningslivet i 

Norrköping. Ett annat motiv kan vara att fokus på projektinnehåll och verksamhet varit 

koncentrerad kring att skapa en meningsfull fritid och etablera relationer med målgruppen, 

vilket undersökningens resultat till stora delar talar för inte har realiserats. På detta sätt blir 
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projektkaraktären oftast tillfällig. Fokus på detta projektinnehåll har exkluderat andra aspekter 

av integration inom föreningen, som exempelvis sysselsättning eller kompetensförsörjning. 

Märkbart är den betydande andel respondenter som inte upplever en ökad tillit till 

myndigheter, vilket indikerar att socialt kapital kan skapas även när förtroendet till de 

politiska institutionerna är lågt.
100

 Det är då inte allmängiltigheten i välfärdssystemet som blir 

grunden för tillit, utan det utgör endast en dimension i skapandet av socialt kapital.  

Hur går man då vidare i ämnet och i den teoretiska diskussionen? För att öka tillförlitligheten 

i undersökningen skulle forskningsdesignen kunna användas för att helhetliggöra området och 

titta till hur föreningslivets insatser riktas inom flera olika fondprogram på olika nivåer, 

exempelvis de regionala eller nationella fondstrukturerna. Ett annat intressant område som 

tillkommit är ökningen av andelen EU-fonder inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och 

migrationspolitik. Aktörer inom denna arena har i vissa fall sökt medel för medfinansiering 

för olika projekt. Pusslet av en helhet kan därför inte framläggas utan en större översiktlighet 

inom ämnet. Många av projekten överlappas och målgruppen deltar vanligtvis i olika 

projektdelar. Detta skapar en osäkerhet om det är undersökningens specifika projektinnehåll 

kring integrationsfondernas ekonomiska incitament som bidragit till detta, om det är helt 

andra projekt från andra fonder som skapat denna främjande grund för det sociala kapitalet 

eller om det är en kombination av båda dessa faktorer. Därför behövs en större översikt i 

ämnet, vilket skulle kunna klargöra hur mina resultat förhåller sig till helheten kring detta 

träsk av olika fonder och integrationsprojekt som föreningar blir utförare av på kommunal, 

regional, statlig och överstatlig nivå.  
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 Exempelvis med Next Steps målgrupp.  
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Intervjuer 

Nr. Datum Informant/er (Projektansvarig/a)  Förening  

1. 18 feb 2017 Torbjörn Klasson VIK Hockey  

2 1 mar 2017 Benny Karlsson Gamleby Folkpark 

3.  2 mar 2017 Marie Innab/ Maija Löfgren Sensus  

4.  7 mar 2017 Cecilia Karlsson Smedby AIS 

5.  7 mar 2017 Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi Next Step Internationella 

   Förening 

6. 9 mar 2017 Karin Andrea Qvinnoqulan 

7.  9 mar 2017 Jim Wasmuth Västerviks Klätterklubb 

8.  10 mar 2017 Jörgen Bergström Kulturföreningen Ting för alla 

9.  13 mar 2017 Emma Blidh, Natalia Bonilla Hagebykyrkan/Portalen  

10.  14 mar 2017 Anders Nobrant IK Sleipner 

11.  15 mar 2017 Nadira Aminova/ Anki Nilsson Equal Rights for Integration 

12. 5 apr 2017 Mario Marquez Vidablickskyrkans Församling 

13. 16 apr 2017 Rahma Liban IOGT-NTO Svea Integration 

14. 25 apr 2017 Ulrika Vesterlund Studiefrämjandet i Östergötland 
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Bilagor 

Sammanställning av projekt och urval  

Norrköping 

 

Nr. Aktör Målgrupp Verksamhet Beviljad 

summa 

Kategori 

1. Dolphins Asylsökande, 

nyanlända samt 

personer utanför 

föreningslivet 

Erbjuda träningsaktiviteter/ sysselsättning/ 

svenska länkar 

400 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

2. Skoglottens 

ryttarförening 

Asylsökande, 

nyanlända samt 

personer utanför 

föreningslivet 

Ridverksamhet 400 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

3. Smedby AIS Nyanlända  Fotbollsverksamhet 500 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

4. Åby IF Nyanlända barn och 

unga 

Fotbollsverksamhet 400 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

5. Friskis & Svettis Asylsökande, 

nyanlända, samt 

personer utanför 

föreningslivet 

Inslussning i träningsverksamhet/ utbilda 

funktionärer 

400 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

6. Studieförbundet 

Vuxenskolan 

Asylsökande, 

nyanlända 

Studiecirklar/ svenskaundervisning/ kultur/ 

matlagning/ läger 

300 000 Språkutveckling 

7. Centrumkyrkan Nyanlända, 

asylsökande 

Språkcirklar/ musik/ utflykt/ läger 30 700 Språkutveckling 

8. Next Step 

internationella 

förening 

Vuxna nyanlända  

 

Kulturfest/ gymnastik/ cykelkurs/ simskola/ 

körteori/ föreläsningar/ matlagning 

69 346 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

9. ST Gabriels 

församling 

Syriska, irakiska 

flyktingar 

Svenskakurs i veckan/besök av präst på 

flyktingsförläggning/lokal till flyktingar för 

gemenskap 

65 000 Språkutveckling 

10. Baptistförsamlingen 

Saron-Korskyrkan 

Nyanlända vuxna och 

barn 

Språkträning/ barnläger/cykelgrupp 41 250 Språkutveckling 

11. IOGT-NTO 

Dhaellan 

Nyanlända och 

ensamkommande 

Språkcafé/ ungdomsverksamhet/ 

lovverksamhet/ medmänskligt stöd/ 

utbildning i drogförebyggande syfte 

26 300 Språkutveckling 

12. Good News of 

Norrköping 

Unga 

ensamkommande, 

nyanlända, 

asylsökande, samt 

andra 

socioekonomiskt 

svaga grupper 

Sommarkollo 51 500 Övrigt 

Kompetensförsörjning Språkutveckling Delaktighet i förenings- och kulturliv Övrigt
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Nr.  Aktör Målgrupp Verksamhet Beviljad 

summa 

Kategori 

13. KFUM Norrköping Ensamkommande, 

nyanlända och 

asylsökande 

Aktiviteter och verksamhet på 

stadsbiblioteket 

278 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

14. Teater Pelikanen Ensamkommande, 

nyanlända, 

asylsökande 

Sommarteater för barn och barnfamiljer 64 000 Övrigt 

15. Assyriska IF Asylsökande, 

nyanlända och barn i 

åldrarna 8-14 år 

Fotbollsträning och starta upp nya lag 110 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

16. IOGT-NTO Svea 

Integration 

Asylsökande och 

nyanlända 

Familjerelationer, språkstöd 150 000 Språkutveckling 

17. Interkulturell 

Kvinnoförening i 

Norrköping 

12 nyanlända 

somaliska kvinnor 

Utflykter i skog och mark/ workshop med 

hantverk/ matlagning/ svampkunskap/ 

naturkunskap.  

15 000 Övrigt 

18. IOGT-NTO 

HornAfro 

Nyanlända  Språkcafé, läxhjälp, lovverksamhet och 

utbilda i samhällsfrågor. 

22 800 Språkutveckling 

19.  ABF Asylsökande, 

nyanlända samt 

personer utanför 

föreningslivet 

Språkcirklar tillsammans med etablerade 

andra aktiva/estet/musik samverkan andra 

föreningar 

779 240 Språkutveckling 

20. Studiefrämjandet Nyanlända, 

asylsökande, ej 

föreningsaktiva 

Bygga upp mötesplatser/ språkstöd/ brygga 

till föreningsliv/ meningsfull fritid/ 

föräldrastöd/ koder/ svenska länkar 

800 000 Språkutveckling 

21. Föreningen Bosnien 

- Hercegovina 

Nyanlända och 

asylsökande 

Radiojournalistik som ett sätt att bearbeta 

sina upplevelser från flykt och krig 

50 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

22. S:t Kuriakos IF Nyanlända barn och 

ungdomar 

Sport – och språkverksamhet  110 000 Språkutveckling 

23. IMAGINE Nyanlända och 

asylsökande 

Fadderverksamhet för att integrera 

människor i samhället 

14 800 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

24. NKK Ensamkommande Simundervisning som kommer bedrivas på 

Centralbadet, Råsslabadet, 

Himmelstallundsbadet, Böksjö, Nordanskog 

och Dalby 

15 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

25. Breviksstiftelsen Ensamkommande, 

asylsökande 

Dagläger Brevik  506 600 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

26. Norrköpings 

badmintonklubb 

Unga asylsökande, 

nyanlända 

Pröva på badminton 50/50 tjejer-killar 92 800 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

27. Vidablickskyrkans 

Församling 

Vuxna nyanlända Kompetensförsörjning/ svenska länkar/ 

kultur 

330 000 Kompetensförsörjning 

28. Equal Rights for 

integration 

Nyanlända Språkvän/ språkvänsmatchningar/  lön 153 004 Språkutveckling 

29. Projektet 

Norrköpingsskolan 

genom Verkstad 

konstförening 

Unga i socio-

ekonomiskt utsatta 

områden 

Ge sammanhang och diskutera samtiden 

utifrån konst som spegel 

100 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

30. Kvartersteatern Ensamkommande Teaterverksamhet för nyanlända i 

Norrköping 

22 280 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 
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Nr.  Aktör Målgrupp Verksamhet Beviljad 

summa 

Kategori 

31. FF Jaguar Nyanlända ungdomar 

och vuxna  

Öppen fotbollsverksamhet 20 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

32. Norsholms 

ungdomscirkus 

Asylsökande barn 6-

10 år 

Sommarcirkusskola och medlemsavgifter 79 500 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

33. Peking Fanz Unga asylsökande Erbjuda transport till IFK Norrköpings 

hemmamatcher i Allsvenskan 
7 000 Övrigt 

34. Arkösunds 

intresseförening 

Ensamkommande 

ungdomar 15-17 år  

Ökad Integration i Arkösund - simskola, 

Friskis & svettis, upprustning golfbana, 

sjökunskap, segling, cykling, afghansk 

matfest 

65 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

35. Sensus Asylsökande familjer 

boende på Getå 

Besöka staden med kulturinstitutioner och 

parklek 

70 000 Övrigt 

36. Latino teater Ensamkommande 

barn 

Aktiviteter i Vasaparken, radiosändningar, 

familjefest 

55 200 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

37. ELM Falketorp Unga nyanlända, 

asylsökande 

Två lägerdagar 18 860 Övrigt 

38. IK Sleipner Nyanlända, de som 

inte platsar i A-lag 

Nytt "killag" - integration av två 

"utanförgrupper" genom fotboll 

244 000 Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

39. Medborgarskolan Nyanlända, 

asylsökande 

Hantverkscafé/ Språkcirklar 250 000 Språkutveckling 

40. Bosnisk-islamska 

församlingen 

Asylsökande och 

nyanlända 

Språkundervisning/ samtal om teman som 

religionsfrihet och svenska samhället 

30 000 Språkutveckling 

41. Frälsningsarmén Asylsökande och 

nyanlända 

Hantverkscafé där deltagarna handarbetar, 

samtalar och fikar/ Aktiviteterna blandas 

med högläsning och andakt 

8 000 Övrigt 

    7 145 180 
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Västervik 

 

Nr. Aktör Målgrupp Verksamhet Beviljad 

summa 

Kategori 

1. Socialförvaltningen Nyanlända Vårdpraktik 350 000 Kompetensförsörjning 

2. Kulturenheten Asylsökande, 

nyanlända  

Tillgång till datorer, lättläst litteratur, 

integrationsfrämjande insatser 

280 000 Språkutveckling 

3. Västerviks Simsällskap Nyanlända, 

asylsökande  

Simkunnighetsträning 172 800 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

4. Tjust IF - FF Ensamkommande Fotbollsverksamhet 380 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

5. Tjust Bandy Ensamkommande Vinteridrott 161 500 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

6. Qvinnoqulan Asylsökande, 

nyanlända 

Matlagning 43 508 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

7. Sports Event Västervik Unga nyanlända, 

asylsökande 

Skapa ett nytt fotbollslag 57 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

8. Röda Korset Nyanlända, 

asylsökning 

 

Högtalarväst till asyltolkar för 

svenskaundervisning och 

samhällsinformation 

5 875 Språkutveckling 

9. Ankarsrums fritidsgård  Lokalhyra 27 500 Övrigt 

10. Sensus Studieförbund Nyanlända  Hip-hop skola 24 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

11. Företagarföreningen 

Gamleby Centrum 

Nyanlända, 

asylsökande, 

ensamkommande 

Mat och träffar mellan etablerade och 

målgrupp 

22 500 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

12. VIK Hockey Nyanlända, 

asylsökande 

Hockeyverksamhet 250 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

13. Västerviks 

Volleybollklubb 

Nyanlända, 

asylsökande 

Volleybollverksamhet 15 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

14. Kulturföreningen Ting 

för alla 

Nyanlända, 

asylsökande 

Odlingsprojekt över kulturgränser 44 500 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

15. Gamleby 

Biografförening 

Nyanlända, 

asylsökande 

Integrationsseminarium i samband 

med filmfestival 

6 000 Övrigt 

16. ABF Östra Småland/ 

Öland 

Nyanlända, 

asylsökande, 

Ensamkommande 

Hantverksarbete för kvinnor och barn i 

tre orter 

67 010 Språkutveckling 

Kompetensförsörjning Språkutveckling Delaktighet i förenings- och kulturliv Övrigt
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6 482 693  

 

 

Nr. Aktör Målgrupp Verksamhet Beviljad 

summa 

Kategori 

17. Odensvi 

intresseförening 

Nyanlända och 

asylsökande 

Värdskap landsbygd, aktiviteter, 

boende och förenas över mat 

50 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

18. One World UF Nyanlända och 

asylsökande 

ungdomar 

Social integration som ska drivas av 

gymnasieelever 

16 200 Övrigt 

19. Västra Eds intresse- och 

idrottsförening 

Nyanlända  Simskola, klättring och 

fotbollsaktiviteter 

71 600 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

20.  Gamleby Folkpark Nyanlända och 

asylsökande 

Språkcafé  20 000 Språkutveckling 

21.  Kulturenheten 

(Västerviks kommun) 

Personal inom 

förvaltningar och 

koncernbolag 

Föreläsningsserie för 600 personer för 

att öka kompetensen i det dagliga 

arbetet med nyanlända och 

asylsökande 

101 000 Övrigt 

22.  Totebo Idrottsförening Nyanlända och 

asylsökande 

Fika, gemensamma träffar med 

lokalinvånare, samhällskunskap 

50 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

23. Enheten för arbete och 

kompetens (Västerviks 

kommun) 

Nyanlända Arbetslivsinriktat integrationsprojekt 

mot nyanlända med akademisk 

bakgrund 

1 719 500 Kompetensförsörjning 

24. Hagakyrkan Gamleby Nyanlända och 

asylsökande 

Språkcafé 24 200 Språkutveckling 

25. BUN/CST Nyanlända och 

asylsökande 

Öppna förskolor för att utöka 

nätverken för målgrupperna 

6 500 Övrigt 

26.  Midnimo 

Kulturförening Gamleby 

Nyanlända och 

asylsökande 

Mötesplats och aktiviteter för 

nyanlända och asylsökande 

69 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

27. Tjust Fågelklubb Nyanlända och 

asylsökande 

Vandringar, fågelskådning, bygga 

fågelholkar och upptäcka naturen 

tillsammans 

6 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

28.  Västerviks Klätterklubb Asylsökande, 

nyanlända och 

ensamkommande 

Klättring i naturen 85 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

29. Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

(Västerviks kommun)  

Nyanlända Praktik för nyanlända i med lärar- och 

pedagogbakgrund 

420 000 Kompetensförsörjning 

30.  RFSI Nyanlända och 

asylsökande 

Caféverksamhet 30 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

31. Västra Eds Intresse- och 

idrottsförening 

Nyanlända Språkcafé 36 500 Språkutveckling 

32. Blackstad och Odensvi 

Idrottsförening 

Unga nyanlända, 

asylsökande och 

ensamkommande 

Föreningsliv för unga i mindre 

sammanhang 

20 000 Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

33.  Västervik Framåt AB Nyanlända Program för nyanlända företagare 1 850 000 Kompetensförsörjning 
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Steg 1. Skapade integrationsnyttor i form av moraliska resurser som utgår 

från både uppfattade och faktiska kvalitetsvärden och nyttor tidigare 

diskuterade i den teoretiska operationaliseringen 

 Ger individer eller grupper incitament som underlättar en inblick eller 

möjlighet till att komma in i det svenska samhället genom olika nyttoaspekter 

i det empiriska sökschemat. 

 

Steg 4. Överbryggande socialt kapital  

 Mångfald 

 Erfarenhetsutbyte 

 Ömsesidiga relationer 

 Förtroende till samhälle och 

myndigheter 

 Utvändig inkludering 

 Kan gå från steg två till steg 4 

direkt 

 
Steg 3. Sammanbindande socialt kapital  

 Koncentration på existerande medlemmars integration internt inom 

förening som individerna kan använda på olika sätt. 

 Exkludering av individer utanför det egna nätverket 

 Introvert inkludering blir grundprincipen i integrationsprocessen. 

 Olika kombinationer möjliga 

 Från ett genererande av sammanbindande socialt kapital är det möjligt 

för individen att ”omvandla” det till överbryggande socialt kapital.  

 I detta steg kan en långsiktig och målinriktad integration i samhället 

initieras genom starka former av kapital som finns tillgängliga internt 

inom nätverket (Steg 3 till Steg 5 direkt)  

 För det tredje kan det sammanbindande sociala kapitalet maximeras 

internt inom nätverket och deras intressen, vilket kan starta en självvald 

exkluderingsprocess från samhället 

 

Steg 2. Skapandet av social kapital 

 Högre delaktighet i samhället och 

föreningsliv  

 Aktivt deltagande i föreningens ordinarie 

verksamhet 

 Nätverksskapande möjligheter för 

målgruppen att skapa nya svenska länkar 

och vänner, men också möjligheter till 

kompetensförsörjning och sysselssättning. 

 Mellanmänsklig tillit  

 Föreningsengagemang 

 

 

Olika uppfattade och faktiska nyttor 

utifrån empiriskt sökschema som 

föreningsliv skapar och bidrar till 

utifrån Putnams moraliska resurser: 
1)Input av värderingar, normer och 

livssyn  

2)Förtroende och tillit  

3)Mångfald  

4)Deltagande i formella och informella 

nätverk  

5)Känsla av tillhörighet 

6)Framåtriktande medborgarinflytande 

7)Växelverkan mellan samhällssektorer 

och aktörer 
 

 

Steg 5. Långsiktig och målinriktad integration 

av målgrupp  

 Kontinuerlig och stegvis integrationsprocess 

utifrån undersökningens integrationsdefinition 

som målinriktad integrationsprocess  

 Medborgarinflytande + resursfördelning 

 Integration inom Sandbergs tre arenor 

 Regelbundet deltagande inom föreningens 

aktiviteter och samhället 

 

Projekt avslutas utan ett genererande av 

socialt kapital för målgrupp 

 Inga medlemmar eller väldigt få 

medlemmar som ej är aktiva 

 Ingen kontinuitet i relationer 

 Ingen uppfattad mellanmänsklig tillit 

 Skapar nyttoaspekter och möjliggör 

vägar in i föreningsliv för nyanlända, 

asylsökande och ensamkommande barn 

under 18 år, men har inte skapat en 

bättre grund för det sociala kapitalet för 

undersökningens målgrupp.   

 

 

Kan leda till koncentration på delaktighet i förening, 

men inte i samhället (intern inkludering, utvändig 

exkludering)   

 Stark vi mot dem känsla 

 Starka föreningsintressen 

 Solidaritet internt, misstänksamhet mot andra 

Positionering av föreningslivets skapade förutsättningar för det sociala kapitalet 
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Aktuella föreningar efter den andra urvalomgången 

Tabellen redovisar de kvarvarande projekten efter den andra uteslutningsomgången. Dessa 

projekt är aktuella för den tredje urvalsomgången i undersökningen. 

 

Norrköping Västervik 

Kategori Aktör Kategori Aktör 
Kompetensförsörjning Vidablickskyrkans 

församling/Portalen 

Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

Qvinnoqulan 

Delaktighet i förenings- 

och kulturliv 

Next Step Internationella 

Förening 

Västerviks Simsällskap 

IF Friskis & Svettis Sensus Studieförbund 

Norrköping Dolphins Odensvi intresseförening 

Föreningen Bosnien - 

Hercegovina 

Kulturföreningen Ting 

för alla 

IMAGINE Tjust Fågelklubb 

Skoglottens Ryttarförening Västerviks Klätterklubb 

Smedby AIS Totebo Idrottsförening 

FF Jaguar VIK Hockey 

IK Sleipner Midnimo Kulturförening  

Språkutveckling Equal Rights for Integration Västerviks 

Volleybollklubb 

Medborgarskolan RFSI 

Bosnisk-islamska 

församlingen 

Språkutveckling Västra Eds Intresse- och 

idrottsförening 

ABF Östergötland Hagakyrkan Gamleby 

Studiefrämjandet i 

Östergötland 

Gamleby Folkpark 

Centrumkyrkan Totalt 15 

Studieförbundet 

Vuxenskolan 
 

 
IOGT-NTO Svea Integration 

IOGT-NTO HornAfro 

Övrigt Interkulturell 

Kvinnoförening  

Sensus Östergötland/Norra 

Småland 

Frälsningsarmén 

Totalt  22 
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Följebrev 

Till ansvariga för 

integrationsprojekt från 

föreningslivet i Norrköping och 

Västervik 

 

Intervju om integrationsnytta och integrationsprojekt från föreningslivet.  

Hej! Mitt namn är Fitim Kunushevci. Jag läser mitt andra år på Mastersprogrammet i 

statsvetenskap vid Linköpings universitet. Under vårterminen 2017 ska jag skriva min 

masteruppsats som berör föreningslivets utförarroll genom föreningsstöd för det civila 

samhällets integrationsinsatser i Norrköpings och Västerviks kommun. Studien genomförs i 

samarbete med båda kommunerna och syftet är att identifiera, mäta och utvärdera 

integrationsnyttan av beviljade projekt från föreningslivet.  

Efter ett urval har era föreningar valts som undersökningsobjekt. För att genomföra detta 

behöver jag er input i sakfrågan och en viss andel av deltagarnas respons till vilken nytta ur 

olika integrationsaspekter som projektet bidragit med, dvs. målgruppens (nyanlända och 

asylsökande) uppfattningar om nyttan som projektet har resulterat i för deras del.   

Intervjun som riktar sig till föreningens ansvariga består av tre temafrågor och kommer ta 

cirka 30 minuter att genomföra. Enkätundersökningen som riktar sig till deltagarna är 

uppdelad i två avsnitt med enklare enkätfrågor. Jag är flexibel av mig och tillgänglig för att 

boka ett möte för genomförande. Det skulle underlätta om både intervjuerna med 

projektansvariga och enkätintervjuerna med deltagarna kunde genomföras vid samma tillfälle. 

Skicka gärna ett mail om tider som passar er till xxxxxxxxxxxx  – gärna innan 10 februari 

2017.  

Vid eventuella frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig eller ansvariga för 

respektive kommun. 

Fitim Kunushevci, xxxxxxxxxxxxx.  

Elisabet Sjöstrand, Integrationsstrateg Västerviks kommun, xxxxxxxxxxxx.  

Anne Olofsson, Koordinator, Hållbar utveckling, Norrköpings kommun, xxxxxxxxxxx.  

Med vänliga hälsningar  

Fitim Kunushevci   
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Intervjuguide 

Tema 1 Relation mellan målgrupp och föreningsliv 

• Hur har relationerna mellan den nyanlände och föreningslivet utvecklat sig? 

• Har relationerna fortsatt även efter det att projektet avslutas?  

• Engagerar sig den nyanlände i föreningens aktiviteter? 

 

Tema 2 Gemenskap och språkutveckling  

• Känner sig den nyanlände mer aktiv i ett socialt sammanhang? 

• Har föreningen fått möjlighet att nå ut till en ny målgrupp? 

• Har språkutvecklingen i ert projekt varit viktigt? 

• Har målgruppens svenska kunskaper förbättrats?  

 

Tema 3 Tillit och delaktighet 

• Har projektet bidragit till att skapa delaktighet och tillit mellan deltagarna?  

• Har relationen mellan målgruppen och föreningen bidragit till en större förståelse mellan 

olika kulturer och den svenska kulturen?   

• Har projektet bidragit till en större tillit till myndigheter bland målgruppen? 
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Utvärdering av integrationsnytta i Västervik 

Resultat har erhållits från Västerviks kommun om föreningslivets föreställningar om vilka 

nyttor som är viktiga för föreningen eller aktören och för den nyanlände och asylsökande. 

Resultaten har inhämtats under ett möte mellan Västerviks kommun och föreningslivet i 

Västervik 2016-10-25.  

 

  

Inget liknande svar

För föreningen och organisationen För den nyanländen och asylsökande

Kontakter med nya människor Språkträning

Ta del av mångkulturen som kommer till oss Kontakt med svenskar

Få oss till nya infallsvinklar och vidgade vyer Vänner

Fler och nya aktiviteter Bryta sysslolöshet och tristess

Tillväxt/Fler medlemmar Allas lika värde

Nya vänner Jobb

Ökad förståelse för andra Lära känna och förstå svensk kultur

Marknadsföra och profilera föreningen Visa att föreningar är bra

Good-will PR Delaktighet

Hitta nya ideer Visa på många andra kulturer, inte bara det egna hemlandet

Få nya resurser in i föreningen Kunskap om allemansrätt

Motverka fördomar Större förståelse för hur det fungerar i Sverige

Utbyte av kunskap och erfarenheter Vidgade vyer

Bra utbyte mellan alla grupper av människor Nätverk

Rikare liv Acceptans för den man är

Samarbete mellan föreningar Hur man beter sig

Stort gemensamt engagemang inom föreningen Lära sig oskrivna lagar

Mångkulturen berikar oss Trygghet

Komma in i ordinare verksamhet Stöd med dokument, brev

Användandet av icke-verbal kommunikation Bjuda på sin kultur

Använda icke-verbal kommunikation

Utvärdering av integrationsnytta ur föreningslivets perspektiv (Västervik)

Vilka är nyttorna, de goda resultaten, lärdomarna, utifrån ett integrationsperspektiv av era engagemang och aktiviteter? 

2 liknande svar

Fler än 3 liknande svar
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Enkätformulär 

Svenska 

UTVÄRDERING AV INTEGRATIONSPROJEKT (DEL 1) 
 

Namn (Frivilligt): 

Ålder: 

Kön: 

 

Hur många gånger deltog du totalt? (Skriv 

gärna exakt antal gånger under inringat 

alternativ) 
Enstaka tillfällen Flera tillfällen Alla tillfällen 

    

Vad har projektet bidragit med enligt dig? Ringa in siffran till höger som bäst stämmer 
överens med din uppfattning. Använd skalan 1-9 för att uppskatta graden av nytta som 
projektet bidragit med. 

Enkäten mäter olika upplevda värden 
som projektet bidragit med för 
deltagarna.  

 
Nej, inte alls 

 
Till viss del 

 
Ja, i hög grad 

1. Har projektet bidragit till ökad 
medverkan i olika aktiviteter med 
föreningen?    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Har ditt förtroende till andra människor 

ökat under projektets gång?  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Har ditt förtroende till myndigheter ökat 
under projektets gång? (Exempelvis ökad 
förtroende till polisen, kommunen eller 
försäkringskassan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Har du lärt känna nya kulturer under 
projektet? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Har verksamheten varit meningsfull och 

bidragit till att du fått lära dig nya saker? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Har projektet bidragit till att du mår 
psykiskt och fysiskt bättre? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Har projektet bidragit till att du fått fler 
vänner eller bekanta bland deltagarna?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Har projektet bidragit till att utveckla 
dina kunskaper i det svenska språket? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Har projektet resulterat i att du fått nya 
svenska vänner? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Har du fått en ökad förståelse för den 
svenska kulturen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Har projektet bidragit till att öka din 
förståelse om betydelsen och nyttan av 
föreningar i samhället? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Kommer du fortsätta vara med i 
föreningen efter att projektet är över? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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UTVÄRDERING AV INTEGRATIONSPROJEKT (DEL 2) 

Vad har du upplevt som extra viktigt som du fått ut av projektet? För varje egenskap nedan till 

vänster ringar du in siffran till höger som bäst överensstämmer med ditt omdöme av egenskapens 

betydelse för dig.  

 

 

 

Betydelsen av upplevda nyttor som är extra 
viktiga för respondenten.  

 
 
 
 
Inte alls viktigt 

 
 
 
 
Relativt viktigt 

 
 
 
 
  Väldigt viktigt 

1. Träna och utveckla kunskaper i svenska  

 

1 

 

2 

 

3 

2. Stöd med att skriva dokument och brev 

 
1 

 
2 

 
3 

3. Vara med och känna gemenskap i en förening 

 
1 

 
2 

 
3 

4. Få kontakt med svenskar  

 

1 

 

2 

 

3 

5. Skaffa nya vänner och bekanta 
 

1 
 

2 
 

3 

6. Större chanser till jobb eller praktik 
 

1 
 

2 
 

3 

7. Att ha någonting att göra om dagarna 

 
1 

 
2 

 
3 

8. Betydelsen av jämställdhet 

 
1 

 
2 

 
3 

9. Acceptans och förståelse för varandra 

 
1 

 
2 

 
3 

10. Förstå svensk kultur och lära sig hur det 
fungerar i Sverige 

 
1 

 
2 

 
3 

11. Lära känna andra kulturer 
 

1 
 

2 
 

3 

12. Allas lika värde 
 

1 
 

2 
 

3 

13. Dela med sig av sin egen kultur till andra 

 
1 

 
2 

 
3 

14. Lära sig nya saker och förstå sociala koder 

 
1 

 
2 

 
3 
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Engelska 

EVALUATION OF INTEGRATION PROJECT (PART 1)  

Name (Optional): 

Age: 

Gender: 

 

How many times did you participate in total? 

(Please write the exact number of times 

under the option) 

A few times Several times Every time 

    

What has the project contributed with according to you? Circle the number to the right that best 
matches with your own opinion. Use a scale of 1-9 to estimate the degree of benefit which the 
project has contributed with. 

The survey measures the perceptions of 
different values that the project contributed 
with to the participants. 

 
No, not at all 

 
Partially 

 
Yes, to a high 

extent 

1. Has the project contributed to increased 
participation in various activities with the 
association? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Has your trust towards other people 
increased during the project? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Has your trust towards authorities increased 
during the project? (For example the police, 
the municipality or the General Insurance 
Fund) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Have you come to know new cultures during 
the project? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Has the activity been meaningful and 
contributed in learning new things? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Has the project helped you feel physically 
and mentally better? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Have the project helped you in getting new 
friends and acquaintances among other 
participants? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Has the project contributed in developing 
your skills in the Swedish language? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Have the project helped you with getting new 
Swedish friends? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Have you got a better understanding of the 
Swedish culture? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Has the project helped increase your 
understanding of the importance and benefit 
of the associations in the community? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Will you continue to be involved in the 
association after the project is over? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Evaluation of Integration project (Part 2) 

What have you experienced as particularly important for you during the project? For each feature below in the left you 
ring the number in the right that best matches your opinion of the property's importance for you. 
 

The importance of the perceived 

benefits that is especially essential to 

the respondent. 

Not at all important Partially important Very important 

1. Train and develop skills in the 
Swedish language  

1 2 3 

2. Assistance with writing documents 
and letters in Swedish 

1 2 3 

3. Participation and connection 
between individuals in an 
association 

1 2 3 

4. Get in touch and create friendship 
with Swedes 

1 2 3 

5. Make new friends and 
acquaintances 

1 2 3 

6. Greater chances for a job or 
internship 

1 2 3 

7. To have something to do during 
the days 

1 2 3 

8. The importance of equality 1 2 3 

9. Acceptance and understanding of 
each other 

1 2 3 

10. Get an understanding of the 
Swedish culture and learn how 
things function in Sweden 

1 2 3 

11. Getting to know other cultures 1 2 3 

12. The equal value of all individuals 1 2 3 

13. Sharing one’s own culture to 
others 

1 2 3 

14. Learn new things and understand 
social codes 

1 2 3 
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Arabiska 

 (1تقييم مشروع االندماج )الجزء 

 االسم )اختياري(:

 العمر:

 الجنس:

 

)الرجاء أن تكتب عدد  إجماالً؟ فيها شاركت   التي المرات عدد كم

 المرات بدّقة تحت اإلجابة التي وضعت  دائرة حولها(

 كل المرات بضع مرات مرات محدودة

 

 من أجل تقدير درجة الفائدة التي أسهم بها المشروع. 9إلى  1كثر. واستخدم المقياس من ما الذي أسهم به هذا المشروع برأيك؟ ضْع دائرة حول الرقم الذي يتناسب مع رأيك أ

يقيس االستبيان مختلف القيم التي أسهم فيها المشروع بالنسبة 

 للمشاركين.

 

 نعم، إلى درجة كبيرة                    إلى حّد مع                                               ال، أبداً  

 مختلف في الجمعية مع التعاون زيادة في المشروع أسهم هل .1

 الفعاليات؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل ازدادت ثقتك بالناس اآلخرين أثناء المشروع؟ .2

هل ازدادت ثقتك بالسلطات أثناء المشروع؟ )على سبيل المثال:  .3

 هل ازدادت ثقتك بالشرطة أو البلدية أو صندوق التأمينات العامة(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل تعّرفت  على ثقافات جديدة أثناء المشروع؟ .4

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل كانت الفعاليات مفيدة وأسهمْت في تعليمك أشياء جديدة؟ .5

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل أسهم المشروع في تحسين صحتك النفسية والجسدية؟ .6

 هل أسهم المشروع في حصولك على المزيد من األصدقاء أو .7

 المعارف من بين المشاركين؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل أسهم المشروع في تطوير لغتك السويدية؟ .8

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل تسبّب المشروع في حصولك على أصدقاء سويديين جدد؟ .9

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل ازداد تفّهمك للثقافة السويدية؟ .11

تفّهمك ألهمية الجمعيات/االتحادات هل أسهم المشروع في زيادة  .11

 في السويد والفائدة منها؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هل ستستمر مع الجمعية بعد انتهاء المشروع؟ .12
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 (2تقييم مشروع االندماج )الجزء 

دائرة حول الرقم الذي يتوافق أكثر مع تقييمك ألهمية الكفاءة ما األمور التي شعرت أنها ذات أهمية إضافية خالل هذا المشروع؟ ضْع لكل عبارة إلى اليمين 

 بالنسبة لك.

 

مدى أهمية الفوائد التي يشعر الشخص الُمجيب بأنها مهمة أكثر 

 بالنسبة له.

 

     مهمة نسبياً                         مهمة جداً                  غير مهمة أبداً             

                                                                 

 بها المعرفة وتطوير السويدية اللغة على التدّرب .1

 

1 

 

2 3 

 3 2 1 مساندة في كتابة الوثائق والرسائلال .2

 3 2 1 المشاركة والشعور بروح الجماعة في الجمعية .3

 3 2 1 سويديين أشخاص مع التواصل .4

 3 2 1 جدد ومعارف أصدقاء اكتساب .5

 3 2 1 عملي تدريب أو عمل على الحصول فرص زيادة .6

 3 2 1 الفراغ أوقات في بها أقوم أنشطة وجود .7

 3 2 1 الجنسين بين المساواة أهمية .8

مه اآلخر قبول .9  3 2 1 وتفّه

م .11 األمور في  سير كيفية وتعلُّم السويدية الثقافة تفهُّ

 السويد
1 2 3 

ف .11  3 2 1 أخرى ثقافات على التعرُّ

 3 2 1 الناس بين المساواة .12

 3 2 1 اآلخرين مع ثقافتك مشاركة .13

( الشيفرات) األعراف وفهم جديدة أشياء تعلُّم .14

 االجتماعية
1 2 3 
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Somaliska 

QIIMEYNTA MASHRUUCA oo BULSHO IS DHEXGALKA (QEYBTA 1) 

Magaca (Waa haddii aad dooneysid): 

Da’da: 

Jinsi: 

 

Ilaa imisa jeer baa wadar ahaan adiga ka 
qeyb-qaadatay? (Fadlan ku qor inta jeer oo 
saxda hoosta oo doorka aad calamadeysay) 

Marmar dhif Dhowr jeer Dhammaan 

 

Adiga maxaa mashruucan ka faa’iiday? Koobaabin ku suubi lambarka oo dhica midigta oo ku 
waafaqsan adiga aragtidaada. Isticmaal lambarada oo darajeenta oo 1 ilaa 9 sidaa u qiimeysid ilaa 
heerka mashruuca adiga wax kugu taray. 

Foomkaan su’aalo weeydiinta wuxuu cabbiri 

waxyaabaha dadkii mashruuca ka qeyb-galay ey ka 

faa’iideen. 
Maya, waxbo Ilaa in xad 

Haa, in aad u 
weeyn 

1. Miyuu mashruuca sabab u noqday inaad dhaq-
dhaqaaqyo kala duwan ururka kala qeyb-
qaadatid?    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Miyey soo badatay kalsoonida adiga u qabtid 
dadka kale intuu mashruuca socday?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Miyey soo badatay kalsoonida adiga u qabtid 
xafiisyada intuu mashruuca socday?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Miyaa la kulantay dhaqano cusub intuu 
mashruuca socday? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Meheradaan miyey eheed mid faa’iido leh iyo 
sabab u noqotay inaad adiga waxyaabo cusub 
baratid? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Miyuu mashruuca sabab u noqday in adiga 
caafimaadkaada jir ahaan iyo maskaxiyan soo 
fiicnaado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Miyuu mashruuca sabab u noqday in adiga 

heshay saaxiibo iyo dadka kale oo ka dhex 
heshay ka qeyb-qaadayaasha kale?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Miyuu mashruuca sabab u noqday in adiga 
horumar ka gaartid aqoonta luqada 
iswiidhishka? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Miyuu mashruuca sabab u noqday in adiga 
saaxib la noqotid dad cusub oo iswiidhish ah? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Miyuu soo kordhay adiga sidaa u fahmi laheed 
dhaqanka iswiidhishka? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Miyuu mashruuca sabab u noqday inuu soo 
kordho adiga garashadaada oo qiimaha iyo 
faa’iidada ururada lagu qabo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Adiga maka mid ahaan doontaa ururka markuu 
mashruuca dhammaado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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QIIMEYNTA MASHRUUCA OO BULSHO IS DHEXGALKA (QEYBTA 2) 

Maxaa adiga dareemi in ey muhiim tahay oo ka faa’iiday mashruucan? Faa’iido kasto oo ku qoran dhinaca bidixda adiga 

waxaad koobaabin ku suubi lambarka oo dhica midigta oo ku waafaqsan adiga aragtidaada.  

 

Qiimaha waxyaabaha aad dareemeysid 

inaad ka faa’iiday oo ka soo qeyb-galaha.  

 

 

Ma ahan muhiim 

 

 

Ilaa xad muhiim 

 

 

Aad muhiim 

1. Ku tababarto iyo aqoon ka yeesho luqada 
iswiidhishka  

1 2 3 

2. Helay kaalmo oo qorida warqad iyo 
foomamka 

1 2 3 

3. Kamid ahaanshada iyo wax la wadaagida 
urur 

1 2 3 

4. Xiriir lala yeesho iswiidhishka  
1 2 3 

5. Suubsado saaxiibo cusub iyo dadkale 
barto 

1 2 3 

6. Badato fursadaha helida shaqo ama 
shaqo tababarida 

1 2 3 

7. In aan helo camal aan maalmihii 
suubiyo 

1 2 3 

8. Micnaha sinnaanshada 
1 2 3 

9. Is wada xushmeynt iyo in la is fahmo 
1 2 3 

10. La fahmo dhaqanka iswiidhishka iyo la 
barto sida uu yahay nidaamka 
Iswiidhan 

1 2 3 

11. Dhaqamo kale barto 
1 2 3 

12. Anaga dhammaan inaa isku wada 
qiimo leenahay 

1 2 3 

13. Dadkale la qeybsado dhaqankeyga 
1 2 3 

14. Waxyaabo cusub barto iyo fahmo 
xeerarka bulsho wax la wadaagida 

1 2 3 
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Redovisning av analysschema och identifierade textelement i 

ansökningarna 

Moraliska resurser som nyttor bland föreningslivet 

Moraliska resurser Västervik Föreningar Norrköping  Föreningar 

1 Input av värderingar, 

normer och livssyn 

1 Västerviks klätterklubb 4 IOGT-NTO Svea integration; 

Equal Rights for Integration; 

Vidablickskyrkans Församling; 
Next Step Internationella Förening 

2 Förtroende, tillit och 

säkerhet 

2 Qvinnoqulan; 
Kulturföreningen ”Ting för 

alla” 

3 IK Sleipner; Next Step 
Internationella Förening; Equal 

Rights for Integration 

3 Mångfald 3 Qvinnoqulan; 

Kulturföreningen ”Ting för 

alla”; Gamleby Folkpark 

4 Studiefrämjandet, i Östergötland; 

Next Step Internationella Förening; 

IOGT-NTO Svea Integration; 
Smedby Ais 

4 Deltagande i formella 

och informella nätverk 

2 Gamleby Folkpark; 

Västerviks Klätterklubb 
6 

 

Studiefrämjandet i Östergötland; 

IK Sleipner; Sensus 
Östergötland/Norra Småland; Equal 

Rights for Integration; 

Vidablickskyrkans Församling 

5 Känsla av tillhörighet 

 

2 Qvinnoqulan; Västerviks 

Klätterklubb 
7 Smedby Ais; IOGT-NTO Svea 

Integration; IK Sleipner; 
Studiefrämjandet i Östergötland; 

Vidablickskyrkan Församling 

6 Framåtriktande 

medborgarinflytande 

3 VIK Hockey; 

Kulturföreningen ”Ting för 
alla; Gamleby Folkpark 

4 

 

IOGT-NTO Svea Integration; IK 

Sleipner; Studiefrämjandet i 
Östergötland; Vidablickskyrkans 

Församling 

7 Växelverkan mellan 

samhällsaktörer 

3 Qvinnoqulan; VIK Hockey; 

Gamleby Folkpark 
5 IK Sleipner; Studiefrämjandet i 

Östergötland; Vidablickskyrkan 
Församling; Equal Rights for 

Integration; Sensus 
Östergötland/Norra Småland 

Kännetecken av 

sammanbindande socialt 

kapital  

1 Qvinnoqulan 2 Next Step Internationella Förening; 
IOGT-NTO Svea Integration 

Kännetecken av 

överbryggande socialt 

kapital 

4 VIK Hockey;  
Kulturföreningen ”Ting för 

alla”; Gamleby Folkpark;  

Västerviks Klätterklubb 

6 Smedby Ais; Equal Rights for 
Integration; IK Sleipner; 

Studiefrämjandet i Östergötland;  

Sensus Östergötland/Norra 
Småland; Vidablickskyrkans 

Församling 
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Norrköping 

Redovisning av identifierade textelement   
Moraliska resurser Norrköping 

1. Input av 

värderingar, normer 

och livssyn 

”Förstå hur den demokratiska processen fungerar, hur rättigheter och skyldigheter 

koordineras samman så att individen får bestämma över sitt liv” (IOGT-NTO Svea 

integration 2016 a, s.3). 

 

”Träffpunkt Språkvän är utformad som ett språkcafé som ofta inleds med en kort föreläsning 

utifrån ett relevant tema: samhällsinformation svenska normer och koder, om olika 

kulturevenemang som anordnas i Norrköping och sedan fortsätter diskussionen i mindre 

grupper där personer med olika bakgrund blandas och alla kan komma till tals” (Equal 

Rights for Integration 2016, s. 3). 

 

”Vi vill fortsätta genomföra studiecirklar i svenska och där en del av undervisningen också 

behandlar svensk kultur och hur samhället i Sverige fungerar” (Vidablickskyrkans 

Församling 2016 a, s. 3). 

 

”Vi har alltid mänskliga rättigheterna som ett bas fundament och diskuterar olika 

samhällsstrukturer, processer utifrån dessa. Det ställer krav på att vi kan förklara och 

hänvisa till fakta. Det är troligtvis de som gör att tilliten är hög” (Next Step Internationella 

Förening 2016, s. 4).  

2 Förtroende, tillit 

och säkerhet 

”Genom att föra ihop dessa två grupper så skapar vi också en plattform för integration. Var 

och en av de svenska killarna kommer att få en "kompis" bland de nyanlända som man har 

extra ansvar för” (IK Sleipner 2016, s.4). 

 

”Alla är önskade av medlemmar man vill veta och förstå. Många upplever stark oro och 

osäkerhet. Kommer att ske vid flera tillfällen minst en gång per termin. Socialtjänsten 

presenterar vilket stöd de kan ge. Kvinnojouren informerar om sin verksamhet 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Brottsofferjouren, Polisen om sitt uppdrag och 

arbetssätt, Lagstiftning gällande arv, skilsmässa vårdnadstvister” (Next Step Internationella 

Förening 2016, s. 3).  

 

”Utvecklingen av den direkta språkvänsmatchningen är tänkt att ge de som tillgodogjort sig 

tillräckligt med svenska att hitta en person eller familj som de kan lära känna närmare. Att 

hitta vänner i Sverige är svårt och kanske ännu svårare om man ännu inte är aktiv i 

arbetslivet. Metoden att aktivt matcha lämpliga kandidater har visat sig vara sätt med 50-70 

% som håller kontaken efter ett år (siffror från verksamheten i Eskilstuna) Att ha en direkt 

vänskapsrelation med en etablerad person eller familj är väldigt viktigt steg 

integrationsmässigt” (Equal Rights for Integration 2016, s. 4-5).  

3 Mångfald ”Mångkulturen är berikande om man kan leva i och med och förstår kulturernas grunder 

signaler/koder.  Betydande andel av dagens flyttningsinvandrande familjer har svårigheter 

med att förstå och leva med den nya kulturen” (IOGT-NTO Svea Integration 2016 b, s. 1). 

 

”Att vara förälder i det mångkulturella Sverige. I Studiecirkelform tillsammans med 

föräldrar, medlemmar tolkar. Vårt viktigaste verktyg är framförallt at vi erbjuder konkreta 

tips och stöd med HUR inte bara VAD” (Next Step Internationella Förening 2016, s. 2). 

 

”Att delta i en studiecirkel innebär att tillsammans med andra lära sig något nytt. Var och en 

bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter. Alla får ta plats och har möjlighet att påverka. 

Det i sin tur skapar ökat självförtroende och ger nya verktyg för att ta nästa steg i sin 

integrationsprocess” (Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 2). 

 

”Med insatsen vill vi få fler flickor och pojkar med annan etnisk bakgrund att spela fotboll.” 

(Smedby Ais 2016 b, s. 1). 

4 Deltagande i 
formella och 

informella nätverk 

”Som medlemsförening kan vi enkelt fånga upp och använda oss av deltagarnas 

engagemang om de vill ta större ansvar för verksamheten allteftersom. Exempelvis har vi 

medlemmar som kommit utifrån Sverige och nu sitter med i styrelsen, medlemmar som 
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leder de lite större samlingarna på träffpunkten Språkvän eller som håller i presentationer” 

(Equal Rights for Integration 2016, s. 4).  

 

”Detta mentorskap ger ungdomarna det nätverk som behövs för att på ett bra sätt få ingångar 

till arbetsmarknaden samt att göra rätt val gällande framtida utbildning. En viktig 

målsättning i detta är att ge de nyanlända en plattform för tillhörighet och att de 

förhoppningsvis i många år framöver blir aktiva deltagare i föreningslivet.” (IK Sleipner 

2016, s. 5). 

 

”Vi kommer att anordna möten och aktiviteter med föreningar. Studiefrämjandet har 

medlemsorganisationer som vi avser att samarbeta med. Exempel är Naturskyddsföreningen, 

Sportfiskarna, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen med flera. Utifrån besökarnas 

intressen så kommer vi att ta kontakt med olika intresseföreningar. Vi ger också information 

om hur föreningar fungerar, vad ett medlemskap innebär och hur man kommer med” 

(Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 3). 

  

”Innehållet i cirklar/workshops/gruppträffar avgörs av de frågor som våra besökare vill ha 

svar på. Här är vi flexibla och kan, utifrån vår pedagogik och tillsammans med besökare, 

skapa studieplaner och ta fram studiematerial inom de ämnen som visar sig vara intressanta” 

(Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 5).  

 

”Vi vill under denna period genomföra verksamhet i mindre skala och då endast riktat till 

barnen och deras föräldrar. Behovet av att ha sysselsättning/aktiviteter under denna period är 

stort vilket har uttryckts både från barnen, föräldrarna och personal på Getå. De boende har 

inte de ekonomiska resurserna att ta sig till Norrköping då det kostar mycket pengar. Getås 

läge gör att det inte finns några aktiviteter i närmiljön. För barnen finns i stort sett inget. Vi 

vill med denna ansökan nyttja Norrköpings i stort sett kostnadsfria offentliga möjligheter till 

aktiviteter” (Sensus Östergötland/Norra Småland 2016 b, s. 1) 

 

”Detta vill vi göra genom att via ett flertal studiegrupper i svenska ge människor de verktyg 

som de behöver för att kunna kommunicera och interagera med andra människor och 

förberedelser för studier, praktik eller jobb. Vi vill lyssna på de behov som finns hos de 

människor som vill vara med i projektet och vad dessa vill/behöver lära sig för att integreras, 

och vi vill uppmuntra och se nyanlända växa och känna att de är en viktig del i formandet av 

samhället vi lever i idag ” (Vidablickskyrkans Församling 2016 a, s. 3).  

5 Känsla av 

tillhörighet 

”Fondens målsättning är att öka integrationen samt att stimulera till ett aktivt föreningsliv. 

Centralen har fokus på just detta genom att skapa möten mellan föreningar och individ och 

att skapa aktiviteter som ska stimulera till fortsatt engagemang. Även innehållet i 

studiecirklar och workshops medverkar till fondens intentioner. Innehållet handlar om att 

utveckla sådant som gör att människor får kunskap och självförtroende att bli delaktiga i 

samhället” (Studiefrämjandet i Östergötland 2016 a, s. 5). 

 

”I allt förändringsarbete handlar det om att mobilisera engagemang och lust. Det bästa 

resultatet får man där intresset är som störst. Familjen är något som är viktigt och som 

engagerar alla. Alla kan relatera till detta, hur svag man än är i språket och hur lite man än 

vet om Sverige. Vår erfarenhet visar att man som nyanländ har lättare att börja prata svenska 

om något som är nära, sin familj. Det blir naturligt att prata om hur viktigt det är att vara en 

bra förebild; att lära sig språket, att förstå samhället och att arbeta för egen försörjning” 

(Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 7).  

 

”Under dessa år är tillhörighet viktigt och många söker just denna tillhörighet i 

föreningslivet. Detta gäller alla ungdomar oavsett nationalitet. Därför är det extra viktigt att 

även de nyanlända ungdomarna ges samma möjlighet till en aktiv fritid och att tillhöra 

något” (IK Sleipner 2016, s.4). 

 

”När barnen och ungdomarna och dess familjer deltar i fotbollslaget utvecklas svenska 

språket och koden i naturliga möten mellan människor. Familjer möts naturligt vid de 

mindre barnens träningstider och matcher samt vid gemensamma lagaktiviteter” (Smedby 

AIS 2016 b, s. 2). 
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”Vi vill lyssna på de behov som finns hos de människor som vill vara med i projektet och 

vad dessa vill/behöver lära sig för att integreras, och vi vill uppmuntra och se nyanlända 

växa och känna att de är en viktig del i formandet av samhället vi lever i idag.” 

(Vidablickskyrkans Församling 2016a, s. 3). 

 

”Genom samarbete med flera aktörer kan vi erbjuda deltagarna inte bara en aktivitet, utan 

även möjlighet att prova flera aktiviteter. deltagarna ges samtidigt en plattform för livet vid 

sidan av föreningslivet” (IK Sleipner 2016, s. 5). 

 

”Genom att bjuda in nyanlända, invandragrupper och frivilliga till vår verksamhet skapar vi 

en rolig och praktiskt demokratiskola. Gemenskapen som skapas mellan människor ifrån 

alla delar av världen och bakgrunder tror vi skapar en ökad livskvalitet för alla” (IOGT-

NTO Svea Integration 2016 a, s. 4).  

6 Framåtriktande 

medborgarinflytande 

”Utbilda i samhällsfrågor och få fler engagerade i kampen mot alkohol- och andra 

drogmissbruk” (IOGT-NTO Svea Integration 2016 a, s. 3).  

  

”Spelarna i laget kommer under hösten att erbjudas ungdomsledarutbildning samt 

domarutbildning inom klubbens försorg. De kommer också att matchas mot olika företag 

och därigenom få en varsin mentor för kontakter mot skola och arbetsliv. det är också viktigt 

med kontakter inom andra föreningar, både inom idrott men även musik och teater mm” (IK 

Sleipner 2016, s.4). 

 

Att förstå och kunna göra sig förstådd är viktigt för möjligheten till delaktighet i samhället 

och det upplevs dessutom som viktigt av individen. Därför finns språkträning med i alla 

sammanhang. (Studiefrämjandet i Östergötland 2016 b, s. 5). 

 

”Vårt huvudmål och syfte med detta projekt är att hjälpa människor integreras och 

involveras in i samhället i Norrköping, se nyanlända växa och känna att de är viktig del av 

samhället idag. Vi vill också se att dessa själva får upptäcka och se att de har en möjlighet 

att kunna positivt påverka och vara delaktiga i formandet av samhället vi lever i idag, alltså 

öka deras demokratiska delaktighet” (Vidablickskyrkans Församling 2016 a, s. 3). 

7 Växelverkan 

mellan 

samhällsaktörer 

”Genom samarbete med det lokala näringslivet ges både de svenska och nyanlända ett 

(genom matchning) mentorskap” (IK Sleipner 2016, s.5). 

 

”Vi kommer att anordna möten och aktiviteter med föreningar. Studiefrämjandet har 

medlemsorganisationer som vi avser att samarbeta med. Exempel är Naturskyddsföreningen, 

Sportfiskarna, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen med flera. Utifrån besökarnas 

intressen så kommer vi att ta kontakt med olika intresseföreningar. Vi ger också information 

om hur föreningar fungerar, vad ett medlemskap innebär och hur man kommer med” 

(Studiefrämjandet i Östergötland, 2016 b, s. 3). 

 

”Sensus i samverkan med Röda korset vill genomföra sommarverksamhet för familjer på 

Getå anläggningsboende” (Sensus Östergötland/Norra Småland 2016 b, s. 1).  

  

”Många av dessa invånare saknar egen försörjning och saknar därmed en viktig del för att 

lättare kunna integreras in i samhället. Det är därför vi som församlingsplantering har börjat 

arbeta med flyktingar och integration tillsammans med Portalen. Portalen är en verksamhet 

med stöd från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Svenska kyrkan, Norrköpings 

kommun, Hyresbostäder, ABF och Marieborgs folkhögskola (Vidablickskyrkans Församling 

2016 b, s. 1). 

 

”Föreningens verksamhet utförs i ABF:s lokaler i centrala Norrköping och i ett nära 

samarbete med personalen på ABF, vilket gör det lätt för nyanlända flyktingar att gå mellan 

de aktiviteter och utbildningar som anordnas av ABF och det sociala sammanhang och 

kontakt mot etablerade svenskar/volontärer som föreningen tillhandahåller” (Equal Rights 

for Integration 2016, s. 3). 
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Västervik 

Redovisning av identifierade textelement   

Moraliska resurser Västervik 

1. Input av 

värderingar, normer 

och livssyn 

”Målgruppen lär sig Allemansrätten, friluftsliv, hur man aktivt vistas i naturen och allmän 

kunskap om den svenska naturen” (Västerviks Klätterklubb 2016, s. 3). 

2 Förtroende, tillit 

och säkerhet 

”Kvinnor som vill skapa nya sociala kontakter under trygga öppna och lättsamma former” 

(Qvinnoqulan 2016, s. 3).  

 

”Syftet med odlingsprojektet är att människor från olika kulturer ska få mötas och dela med 

sig av erfarenheter och kunskaper inom odling, mat och kultur. Inspirera varandra att själva 

söka kunskap om odling och de kulturella aktiviteter de engagerar sig i” (Kulturföreningen 

”Ting för alla” 2016, s. 3).  

3 Mångfald ”Kvinnor från olika länder som är intresserade av matlagning, att lära känna andra kulturer 

och visa upp sin egen” (Qvinnoqulan 2016, s. 3). 

 

”Nya kontakter, nya vänskapsband och att det blir en naturlig integration. Det ger insikter 

om att alla vi är lika här på jorden” (Kulturföreningen ”Ting för alla” 2016, s. 3).  

 

”Huvudsyftet med träffarna är att få oss och de som kommer ska kunna tala och få lära sig 

vår kultur och vi deras” (Gamleby Folkpark 2016, s. 3).  

4 Deltagande i 
formella och 

informella nätverk 

 ”Samverkan mellan våra föreningar kan få de besökande att eventuellt vilja gå med i våra 

olika föreningar” (Gamleby Folkpark 2016, s. 3).  

 

”Om det också skapas ett intresse för naturen ser vi det som en vinst och en höjning av 

deltagarnas livskvalté” (Västerviks Klätterklubb 2016, s. 3).  

5 Känsla av 

tillhörighet 

”På introduktionstillfällena inomhus och heldagarna utomhus kommer deltagarna att klättra 

tillsammans med svenskar. Då finns det möjlighet att knyta nya kontakter samt öva att prata 

svenska” (Västerviks Klätterklubb 2016, s. 3).  

 

”Vi vill skapa en mötesplats genom mat där kvinnor från olika kulturer kan lära känna 

varandra, byta erfarenheter och glädjas kring mat under lättsamma former där matglädje är 

den gemensamma nämnaren” (Qvinnoqulan 2016, s. 3).  

6 Framåtriktande 

medborgarinflytande 

”Vi öppnar dörrarna för praktik platser så man kan lära sig olika datorprogram såsom Excell, 

Word och Wisma (ett bokföringsprogram). Även i restaurangen samt bar enheten finns 

möjligheter för praktikplatser. Det finns behov att fylla platser i vår övriga organisation 

såsom kiosken, båsfunktionärer och publikvärdar” (VIK Hockey 2016, s. 5). 

 

”Språket är ju viktigt för dem, att vi kan vara behjälpliga med olika frågor de har” (Gamleby 

Folkpark 2016, s. 3).  

 

”Det finns möjlighet till minst 2 timmar arbete tre dagar i veckan för ett par grabbar som 

behöver en extra inkomst” (Kulturföreningen ”Ting för alla” 2016, s. 7).  

7 Växelverkan 

mellan 

samhällsaktörer 

”Vi har ett stort kontaktnät av företag som sponsrar klubben eller föräldrar, ledare som 

driver företag. Vi kan knyta kontakter med dessa för våra nyanlända som i sin tur leder till 

eventuella arbeten. Kontakter är den största chansen till att få jobb” (VIK Hockey 2016, s. 

3).  

 

”I samarbete med Folkhögskolan, Röda Korset, Rädda Barnen och Socialdemokraterna i 

Gamleby” (Gamleby Folkpark 2016, s. 6).  

 

”Det kommer att ske som studiecirklar hos Sensus Studieförbund vilka är samarbetspart vi 

kommer ha mycket stöd av i planering och genomförande och de stöttar verksamheten 

Qvinnoqulan s sedan tidigare” (Qvinnoqulan 2016, s. 7).  
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Index av enkätundersökningens resultat 

Norrköping 

Bortfall och svarsfrekvens i fallet Norrköping 

Kategori Aktör 

Antal 

personer Bortfall Svarsfrekvens 
Kompetensförsörjning Vidablickskyrkans 

Församling/Portalen 8 

50 % 

(4) 

50 % 

(4) 

Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 

Next Step Internationella 

Förening 15 

 

 

100 %  

(15) 

Smedby Ais 5 

60 % 

(3) 

40 % 

(2) 

IK Sleipner 5 

100 % 

(5)  

Språkutveckling Equal Rights for 

Integration 10 

40 % 

 (4) 

60 %  

(6) 

Studiefrämjandet i 

Östergötland 10 

50 %  

(5) 

50 %  

(5) 

IOGT-NTO Svea 

Integration 10 

30 %  

(3) 

70 % 

(7) 

Övrigt Sensus Östergötland/ 

Norra Småland 8 

62,5 %  

(5) 

37,5 %  

(3) 

 Totalt  71 

41 % 

(29) 

59 % 

(42) 

 

Åldersfördelning och medelålder 
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Könsfördelning 

 
 

Deltagande 
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Resultat (del 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Svar             

1 
2 

(4,8 %) 
 

1 
(2,4 %) 

1 
(2,4 %) 

 
1 

(2,4 %) 
 

1 
(2,4 %) 

5 
(11,9 %) 

 
1 

(2,4 %) 
 

2 
  

3 
(7,1 %) 

  
1 

(2,4 %) 
 

1 
(2,4 %) 

  
1 

(2,4 %) 
 

3 
1 

(2,4 %) 
2 

(4,8 %) 
1 

(2,4 %) 
1 

(2,4 %) 
 

1 
(2,4 %) 

1 
(2,4 %) 

1 
(2,4 %) 

1 
(2,4 %) 

 
1 

(2,4 %) 
 

4 
1 

(2,4 %) 
2 

(4,8) 
4 

(9,5 %) 
2 

(4,8 %) 
 

1 
(2,5 %) 

1 
(2,4 %) 

1 
(2,4 %) 

2 
(4,8 %) 

3 
(7,1 %) 

2 
(4,8 %) 

2 
(4,8 %) 

5 
3 

(7,1 %) 
3 

(7,1 %) 
5 

(11,9  %) 
5 

(11,9 %) 
5 

(11,9 %) 
5 

(11,9 %) 
3 

(7,1 %) 
4 

(9,5 %) 
5 

(11,9 %) 
5 

(11,9 %) 
7 

(16,7 %) 
3 

(7,1 %) 

6 
5 

(11,9 %) 
3 

(7,1 %) 
3 

(7,1 %) 
2 

(4,8 %) 
7 

(16,7 %) 
4 

(9,5 %) 
5 

(11,9 %) 
2 

(4,8 %) 
1 

(2,4 %) 
5 

(11,9 %) 
4 

(9,5 %) 
6 

(14,3 %) 

7 
9 

(21,4 %) 
8 

(19 %) 
10 

(23,8 %) 
8 

(19 %) 
11 

(26,2 %) 
10 

(23,8 %) 
10 

(23,8 %) 
12 

(28,6 %) 
6 

(14,3 %) 
11 

(26,2 %) 
10 

(23,8 %) 
11 

(26,2 %) 

8 
6 

(14,3 %) 
10 

(23,8 %) 
6 

(14,3 %) 
19 

(45,2 %) 
12 

(28,6 %) 
11 

(26,2 %) 
10 

(23,8 %) 
6 

(14,3 %) 
13 

(31 %) 
10 

(23,8 %) 
8 

(19 %) 
11 

(26,2 %) 

9 
15 

(35,7 %) 
14 

(33,3 %) 
9 

(21,4 %) 
4 

(9,5 %) 
7 

(16,7 %) 
8 

(19 %) 
12 

(28,6 %) 
13 

(31 %) 
7 

(16,7 %) 
6 

(14,3 %) 
8 

(19 %) 
9 

(21,4 %) 

Svarsfrekvens 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 
41 

(97,6 %) 
40 

(95,2 %) 
40 

(95,2 %) 
42 

(100 %) 
42 

(100 %) 

Bortfall 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
(2,4 %) 

2 
(4,8 %) 

2 
(4,8 %) 

0 0 

Medelvärde 

7,1429 7,3571 6,381 6,9762 7,2143 6,881 7,381 7,0976 6,4 6,95 6,6429 7,2619 
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Resultat (del 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  Bortfall Väldigt 
viktig 

Relativt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Acceptans och förståelse för varandra 16,7 % (7) 66,7 % (28) 16,7 % (7)   

Träna och utveckla kunskaper i svenska 11,9 % (5) 64,3 % (27) 23,8 % (10)   

Lära sig nya saker och förstå sociala koder 11,9 % (5) 64,3 % (27) 16,7 % (7) 7,1 % (3) 

Skaffa nya vänner och bekanta 14,3 % (6) 61,9 % (26) 23,8 % (10)   

Vara med och känna gemenskap i en förening 16,7 % (7) 61,9 % (26) 19 % (8) 2,4 % (1) 

Få kontakt med svenskar 11,9 % (5) 61,9 % (26) 19 % (8) 7,1 % (3) 

Betydelsen av jämställdhet 19 % (8) 61,9 % (26) 16,7 % (7) 2,4 % (1) 

Förstå svensk kultur och lära sig hur det fungerar i Sverige 14,3 % (6) 59,5 % (25) 19 % (8) 7,1 % (3) 

Allas lika värde 16,7 % (7) 57,1 % (24) 23,8 % (10) 2,4 % (1) 

Att ha någonting att göra om dagarna 11,9 % (5) 50 % (21) 35,7 % (15) 2,4 % (1) 

Dela med sig av sin kultur till andra 11,9 % (5) 47,6 % (20) 33,3 % (14) 7,1 % (3) 

Lära känna andra kulturer 11,9 % (5) 42,9 % (18) 38,1 % (16) 7,1 % (3) 

Större chanser till jobb eller praktik 14,3 % (6) 42,9 % (18) 28,6 % (12) 14,3 % (6) 

Stöd med att skriva brev och dokument 16,7 % (7) 40,5 % (17) 33,3 % (14) 9,5 % (4) 
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Västervik 

Bortfall och svarsfrekvens i fallet Västervik 

Kategori Aktör 

Antal 

personer Bortfall Svarsfrekvens 
Delaktighet i 

förenings- och 

kulturliv 
Västerviks klätterklubb 10 

70 % 

(7) 

30 %  

(3) 

Kulturföreningen Ting för 

alla 8 

100 %  

(8) 

 

 

Qvinnoqulan 8 

62,5 % 

 (5) 

37,5 % 

(3) 

VIK Hockey 10  

100 % 

 (10) 

Språkutveckling 

Gamleby Folkpark 12 

83 % 

(10) 

17 % 

 (2) 

Totalt 48 

62,5 %  

(30 personer) 

37,5 %  

(18 personer) 

 

Åldersfördelning och medelålder  
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Könsfördelning  

 
 

Deltagande 

 
  



xxxviii 

 

 

 Resultat (del 1) 

 

 

 

 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Svar             

1 
 

2 
(11,1 %) 

4 
(22,2 %) 

2 
(11,1 %) 

1 
(5,6 %) 

2 
(11,1 %) 

2 
(11,1 %) 

4 
(22,2 %) 

4 
(22,2 %) 

1 
(5,6 %) 

1 
(5,6 %) 

3 
(16,7 %) 

2 
  

2 
(11,1 %) 

   
2 

(11,1 %) 
1 

(5,6 %) 
2 

(11,1 %) 
1 

(5,6 %) 
1 

(5,6 %) 
 

3 
2 

(11,1 %) 
1 

(5,6 %) 
  

1 
(5,6 %) 

2 
(11,1 %) 

2 
(11,1 %) 

1 
(5,6 %) 

  
1 

(5,6 %) 
 

4 
3 

(16,7 %) 
1 

(5,6 %) 
 

1 
(5,6 %) 

2 
(11,1 %) 

1 
(5,6 %) 

1 
(5,6 %) 

3 
(16,7 %) 

2 
(11,1 %) 

4 
(11,1 %) 

2 
(11,1 %) 

2 
(11,1 %) 

5 
3 

(16,7 %) 
2 

(11,1 %) 
2 

(11,1 %) 
3 

(16,7 %) 
  

1 
(5,6 %) 

2 
(11,1 %) 

2 
(11,1 %) 

1 
(5,6 %) 

1 
(5,6 %) 

1 
(5,6 %) 

6 

 
1 

(5,6 %) 
2 

(11,1 %) 
3 

(16,7 %) 
2 

(11,1 %) 
 

2 
(11,1 %) 

1 
(5,6 %) 

1 
(5,6 %) 

3 
(16,7 %) 

  

7 
2 

(11,1 %) 
3 

(16,7 %) 
 

4 
(22,2 %) 

2 
(11,1 %) 

3 
(16,7 %) 

 
2 

(11,1 %) 
2 

(11,1 %) 
4 

(22,2 %) 
4 

(22,2 %) 
1 

(5,6 %) 

8 
2 

(11,1 %) 
5 

(27,8 %) 
1 

(5,6 %) 
3 

(16,7 %) 
2 

(11,1 %) 
1 

(5,6 %) 
3 

(16,7 %) 
3 

(16,7 %) 
3 

(16,7 %) 
4 

(22,2 %) 
4 

(22,2 %) 
4 

(22,2 %) 

9 
6 

(33,3 %) 
3 

(16,7 %) 
5 

(27,8 %) 
2 

(11,1 %) 
8 

(44,4 %) 
10 

(55,6 %) 
5 

(27,8 %) 
1 

(5,6 %) 
2 

(11,1 %) 
2 

(11,1 %) 
4 

(22,2 %) 
6 

(33.3 %) 

Svarsfrekvens 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
18 

(100 %) 
17 

(94,4 %) 

Bortfall 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
(5,6 %) 

Medelvärde 

6,5 6,2778 5,1875 6,0556 7 7,0556 5,6667 4,6667 4,8889 6,2222 6,3889 6,4118 
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Resultat (del 2) 

  Väldigt viktig Relativt viktigt Inte alls viktigt 

Vara med och känna gemenskap i en förening 77,8 % (14) 22,8 % (4)   

Allas lika värde 77,8 % (14) 16,7 % (3) 5,6 % (1) 

Acceptans och förståelse för varandra 72,2 % (13) 27,8 % (5)   

Betydelsen av jämställdhet 66,7 % (12) 22,2 % (4) 11,1 % (2) 

Få kontakt med svenskar 66,7 % (12) 16,7 % (3) 16,7 % (3) 

Skaffa nya vänner och bekanta 66,7 % (12) 16,7 % (3) 16,7 % (3) 

Dela med sig av sin kultur till andra 66,7 % (12) 16,7 % (3) 16,7 % (3) 

Att ha någonting att göra om dagarna 61,1 % (11) 38,9 % (7)   

Lära känna andra kulturer 61,1 % (11) 33,3 % (6) 5,6 % (1) 

Träna och utveckla kunskaper i svenska 61,1 % (11) 27, 8 % (5) 11,1 % (2) 

Lära sig nya saker och förstå sociala koder 61,1 % (11) 22,2 % (4) 16,7 % (3) 

Förstå svensk kultur och lära sig hur det fungerar i 
Sverige 

55,6 % (10) 44,4 % (8)   

Större chanser till jobb eller praktik 38,9 % (7) 44,4 % (8) 16,7 % (3) 

Stöd med att skriva brev och dokument 27,8 % (5) 33,3 % (6) 38,9 % (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 


