
 
 

De ytliga kontakternas betydelse för 

det sociala kapitalet 
– En studie om AxxessUmeås bidrag till nyanlända tjejers sociala kapital 

 
av Michaela Bergström och Elin Swartling 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats 15Hp 

Ht 2013 

 



Sociologi C                                                                                            Elin Swartling 

Uppsats                            Michaela Bergström 

Umeå Universitet                                                                                              HT-13 

 

1 

Abstrakt 

Vårt sociala kapital, det vill säga våra relationer med andra, har betydelse för våra möjligheter i 

livet. Olika typer av kontakter bidrar till olika delar av det sociala kapitalet och kan vara av olika 

värde för individen. Kontakter varierar också i styrka, de svagare kontakterna kallas ytliga 

kontakter och är en viktig del av det sociala kapitalet. En grupp som är i behov av fler ytliga 

kontakter är unga nyanlända tjejer. Tidigare forskning visar dessutom att denna grupp står längst 

ifrån det svenska föreningslivet och därför vill projektet AxxessUmeå skapa fler kontakter 

mellan dem och föreningar i Umeå. Denna studie undersöker de ytliga kontakternas betydelse för 

unga nyanlända tjejers sociala kapital. Detta görs genom att undersöka vilka ytliga kontakter 

AxxessUmeå har bidragit med och vilken betydelse de nyanlända tjejerna upplever att dessa 

kontakter har. Vi har genomfört två deltagande observationer på fritidsaktiviteter där nyanlända 

tjejer deltagit och intervjuat sju av deltagarna och projektledaren till AxxessUmeå. Samt tagit del 

av en enkätundersökning, en sammanställning av tre gruppdiskussioner som AxxessUmeå har 

gjort och statistik över vilka aktiviteter som AxxessUmeå rekommenderat under projektets första 

verksamhetsår. Resultatet visar att deltagarna har fått olika typer av nya ytliga kontakter vilket 

har ökat deras sociala kapital. Det har dock gett en större ökning av det sammanbindande sociala 

kapitalet som ger en trygg miljö och ett psykologiskt stöd än det överbryggande sociala kapitalet 

handlar om kommunikation mellan olika grupper. Delaktighet i föreningslivet ger också en ökad 

delaktighet i samhället. Deltagarnas ökade individuella sociala kapital gör att det kollektiva 

sociala kapitalet ökar vilket leder till ett mer välfungerande samhälle där medborgarna har lättare 

för att samarbeta spontant. 

 

Nyckelord: Föreningsliv, Nyanlända, Socialt kapital, Ytliga kontakter 
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1. Inledning 

Våra relationer med andra, alltså vårt sociala nätverk, benämns bland flera framstående forskare 

som till exempel Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Alejandro Portes och James Coleman som 

socialt kapital. Ju fler människor man har kontakt med och desto starkare tillit man känner till 

dem ju större socialt kapital har man. Putnam skriver att storleken på människors sociala kapital 

påverkar deras produktivitet (2000, s19). Ett större socialt kapital leder till större möjligheter då 

personerna i ens sociala nätverk kan sitta på källan till en förmån man vill uppnå (Portes, 1998, 

s7). Tidigare forskning om det sociala kapitalets betydelse för individer handlar ofta om hur det 

ger ekonomiska fördelar och ökade möjligheter på arbetsmarknaden (Behtouis, 2006; Crowell, 

2004, s25; Granovetter, 1973, s1371-1373; Lizardo, 2013).  

 

Det sociala kapitalet består av både nära och ytliga kontakter. Tidigare fokuserade forskare på 

betydelsen av människors nära kontakter, vår familj och närmaste vänner. Men Mark 

Granovetter (1973) var den första att betona hur viktiga de ytliga kontakterna är, alltså våra 

arbetskamrater, de som spelar i samma fotbollslag eller kompisarnas vänner. Granovetter kallar 

dessa kontakter för weak-ties och menar att de har stor betydelse för att bygga relationer mellan 

olika grupper i samhället. Olika starka kontakter bidrar alltså med olika typer av förmåner.  

 

Men det är inte bara styrkan i kontakterna som avgör vad de bidrar med till det sociala kapitalet 

och till individen. Det spelar också roll vilka man har kontakt med. Kontakter som är lika en 

själv, till exempel har samma erfarenheter och intressen bidrar bland annat till ett psykologiskt 

stöd medan kontakter som har andra erfarenheter eller intressen bidrar till att man kan få nya 

kunskaper (Portes, 1998, s7; Putnam, 2000, s21-24).  

 

Genom att påverka hur många och vilken typ av ytliga kontakter en grupp har bör man kunna 

påverka gruppens sociala kapital och därigenom individernas möjligheter. Tidigare forskning 

visar att gruppen unga nyanlända
1
 tjejer saknar kontakter inom föreningslivet vilket gör att de har 

                                                        
1 Precis som projektet AxxessUmeå definierar vi nyanlända som de som flyttat till Sverige och har haft 

uppehållstillstånd upp till fem år (2013, s6). Observera att den tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen i 

vissa fall har studerat andra grupper, till exempel utlandsfödda. 
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en mindre aktiv fritid (Ungdomsstyrelsen, 2010, s97-100). Därför vill projektet AxxessUmeå ge 

unga nyanlända tjejer fler ytliga kontakter i föreningslivet för att och ge dem bättre möjligheter 

till en aktiv fritid (AxxessUmeå, 2012, s5). 

 

AxxessUmeå kontaktade Sociologiska institutionen med ett önskemål om att någon skulle 

genomföra en utredning i anknytning till projektet, och det är utifrån detta önskemål som denna 

uppsats är skriven. Vi vill undersöka hur AxxessUmeå, genom att skapa möjligheter till fler 

ytliga kontakter, kan påverka unga nyanlända tjejers sociala kapital. Vi har dock arbetat 

självständigt och uppdragsgivaren har varken påverkat syfte, frågeställningar, teori eller metod. 

Därför har de inte heller kunnat påverka vår analys eller slutsatser.  

 

2. Socialt kapital och ytliga kontakter 

I det här avsnittet kommer teorier rörande socialt kapital att presenteras, där olika former av 

socialt kapital har olika konsekvenser. Sedan följer en fördjupning i den del av det sociala 

kapitalet som består av ytliga kontakter, vilka kan vara av olika styrka.  

 

2.1 Socialt kapital 

Bourdieu var en av de första att använda begreppet socialt kapital. Han menade att socialt kapital 

var summan av de resurser som en individ eller grupp har, bestående av ett socialt nätverk av 

relationer byggda av ömsesidig bekantskap. Begreppet har sedan dess spridit sig till olika 

forskare men också utanför den akademiska världen där spridningen och vidareutvecklingen av 

begreppet har inneburit att socialt kapital fått olika betydelse bland olika författare (Burt, 2000, 

s2-3; Portes, 1998, s2-3).  

 

Socialt kapital är både någonting individuellt och kollektivt. Portes skriver att; “[...] social capital 

stands for the ability of actors to secure benifits by virtue of membership in social networks or 

other social structures.” (1998, s6). Portes ser alltså socialt kapital som någonting individuellt, 

medan Putnam menar att det sociala kapitalet även rör samhället på ett kollektivt plan. Enligt 

Putnam är det sociala kapitalet den resurs som samhället får av människors deltagande i sociala 

nätverk. När människor deltar i sociala nätverk stimuleras i sin tur kontaktskapande vilket leder 
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till ett ytterligare större socialt kapital (1996, s209; 2000, s20). För att underlätta samarbete, som 

är en viktig del av ett fungerande samhälle talar Putnam om normer kring ömsesidighet och tillit 

mellan människor (1996, s201-204). Normer kring ömsesidighet innebär att människor hjälper 

varandra med tanken att få någonting tillbaka. Ännu bättre är den generaliserade ömsesidigheten 

vilket betyder att man hjälper någon utan att få någonting tillbaka direkt, då en stark norm finns 

om att tjänsten betalas tillbaka i framtiden (2000, s20-21). Putnam menar att ett samhälle med ett 

stort socialt kapital är mer välfungerande då det finns bättre förutsättningar för spontant 

samarbete än i ett samhälle med ett litet socialt kapital (1996, s201-204). 

 

2.1.1 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital 

Putnam menar att det finns två typer av socialt kapital som ger olika konsekvenser både för 

individer och samhället. Det som bidrar till den första typen, det sammanbindande sociala 

kapitalet, är homogena grupper med nära kontakter som ger ett psykologiskt stöd och skapar en 

trygg miljö för gruppens medlemmar (Putnam, 2000, s21-22). Men ett alltför stort 

sammanbindande socialt kapital kan även ge negativa konsekvenser då en grupp med starka nära 

kontakter kan vara exkluderande mot andra individer som kommer utifrån. En sådan starkt 

sammanbunden grupp kan också ha alltför höga förväntningar och krav på gruppens medlemmar 

och till sist begränsa medlemmarnas friheter (Portes, 1998, s15; Putnam, 2000, s21-22). 

Heterogena grupper med många ytliga kontakter hör istället till det överbryggande sociala 

kapitalet som bidrar till kommunikation mellan olika grupper (2000, s21-24). Heterogena och 

homogena umgängen bidrar alltså till olika typer av socialt kapital och får olika konsekvenser för 

individer.  

 

2.1.2 Informationskanaler och tillit 

Det finns också andra former av socialt kapital. Coleman är en av dem som skriver om två 

sådana former, en handlar om informationskanaler och den andra om tillit. Den första formen av 

socialt kapital handlar om vilken väg man tar om man vill nå specifik information. De som är 

intresserade av ett visst ämne, till exempel fotboll, vill inte alltid ha all information om detta 

fenomen från branschen utan använder sig istället till vänner och bekanta som blir 
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informationskällor. Man kan på så sätt spara tid genom att undgå att söka informationen direkt 

och istället lägga förtroendet till en kontakt (1988, s104).  

 

Tillit är den andra formen av socialt kapital vilket innebär att människor har tillit till varandra 

eller till den sociala omgivningen, där förpliktelser förväntas återbetalas (Coleman, 1988, s102-

103; Putnam, 1996, s201-204). Tilliten kan brista om exempelvis deltagare eller ledare kommer 

sent eller inte alls på träningar eller om medlemskapsavgiften till en organisation inte kommer in 

i tid. Bo Rothstein är en annan forskare som menar att tillit är en central del av det sociala 

kapitalet. Rothstein skriver att det sociala kapitalet på individnivå kan delas in i en kvantitativ 

och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består i hur många kontakter en person har och den 

kvalitativa delen står för tilliten det vill säga styrkan i dessa kontakter. Antalet kontakter kan 

därför inte ensamt beskriva en persons sociala kapital utan man måste även se till den kvalitativa 

delen. Rothstein menar också att socialt kapital även finns på en kollektiv nivå där det sociala 

kapitalet definieras av antalet relationer i ett samhälle eller en organisation multiplicerat med 

vilken tillit som finns i de relationerna (2003, s110-112). Ett stort individuellt socialt kapital är 

med andra ord viktigt för att man lättare ska nå information och för att få tillit till sina kontakter 

och sin sociala omgivning. Det sociala kapitalet bidrar även till att skapa en trygg miljö, ge ett 

psykologiskt stöd och är viktigt för kommunikation mellan grupper. 

 

2.2 Ytliga kontakter 

I det här avsnittet fördjupar vi oss i den del av det sociala kapitalet som består av ytliga kontakter. 

Många forskare har tidigare betonat vikten av de nära kontakterna och det sammanbindande 

sociala kapitalet. Granovetter var en av de första att visa på hur viktiga de ytliga kontakterna är 

och menar att ytliga kontakter ofta är mer förekommande än nära kontakter. Man har ofta några 

få riktigt nära vänner och familjemedlemmar medan de ytliga kontakterna är många fler och kan 

hittas på fler plan än vänskapsplanet. Styrkan i människors relationer är en kombination av hur 

mycket tid man lägger på relationen, hur känslomässigt stark och ömsesidigt intim den är (1973, 

s1362-1368). Det finns ingen tydlig definition av var skiljelinjen mellan en nära och en ytlig 

kontakt går då detta är mycket individuellt.  
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Granovetter menar att människor ofta får kontakt med varandra genom våra ytliga kontakter. När 

någon slutar engagera sig i en förening för att börja i en annan så tar personen med sig sina ytliga 

kontakter från den förra föreningen samtidigt som det skapas nya kontakter i den nya gruppen 

och genom detta så skapas en koppling mellan de två föreningarna. På det här sättet bygger 

ytliga kontakter broar mellan olika grupper och frambringar oftare än nära kontakter samband 

mellan människor med olika intressen, bakgrund eller andra olikheter (1973, s1368-1373). De 

ytliga kontakterna är alltså en del av det överbryggande sociala kapitalet och kan få individer ur 

två olika grupper att mötas. 

 

2.2.1 Ytliga kontakter i tre nivåer 

Cecilia Henning och Mats Lieberg bygger vidare på Granovetters teorier om ytliga kontakter och 

delar in dem i tre nivåer. Den första nivån är igenkännandekontakt och är de kontakter som vi 

känner igen till det yttre och kanske kan namnen på. Den andra nivån är hälsningskontakt och är 

de människor vi stannar och hälsar på och småpratar lite med om vi möter dem. Hjälpkontakt är 

den sista nivån av ytliga kontakter och är de som man kan be om hjälp för saker som inte kräver 

så mycket tid eller ansträngning (1996, s18). Det är dock inte säkert att någon av ens 

hjälpkontakter har kunskapen att hjälpa en med de problem man har, därför är det också viktigt 

vilken typ av hjälpkontakter man har och inte bara hur starka kontakterna är. Vår studie 

fokuserar främst på hjälpkontakter som är den starkare typen av ytliga kontakter. Detta eftersom 

hjälpkontakter både bidrar till den kvantitativa och den kvalitativa delen av det sociala kapitalet, 

medan de svagare typerna av ytliga kontakter främst bidrar till den kvantitativa delen.  

 

2.2.2 Subgrupper 

Grupper där det inte finns tillräckligt med ytliga kontakter mellan medlemmarna kommer att 

splittras upp i mindre grupper, så kallade subgrupper (Granovetter, 1983, s201). Därför menar 

Granovetter att de ytliga kontakterna är mycket viktiga för sociala organisationer. Eftersom de 

nära kontakterna svetsar samman mindre grupper blir de ytligare kontakterna väldigt viktiga för 

att kunna organisera många människor (1983, s220). Organisationer där det inte finns tillräckligt 

många ytliga kontakter kommer alltså att delas upp i subgrupper. Ofta utifrån till exempel kultur 
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då bara de som känner varandra väl och har ett liknande levnadssätt kommer att fortsätta hålla 

ihop (1983, s201). 

 

3. Det sociala kapitalets och de ytliga kontakternas betydelse 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om det sociala kapitalets och de ytliga 

kontakternas betydelse för individer. Avsnittet är avgränsat till att handla om betydelsen för 

individernas deltagande i föreningslivet och arbetsmarknaden. 

 

3.1 Föreningsliv och sociala nätverk 

Lars Lagergren och Jesper Fundberg har gjort en studie på ett projekt som likt AxxessUmeå 

syftar till att integrera nyanlända genom föreningsliv. De kommer fram till att nyanländas sociala 

nätverk har stor betydelse för deras eventuella deltagande, känsla för föreningslivet och 

upplevelsen av att ingå i ett sammanhang. Det sociala nätverket visar sig vara en viktig del av 

deltagandet i samhället (2009, s56). Hur många kontakter de nyanlända har påverkar alltså hur de 

känner inför föreningslivet och hur mycket de deltar i samhället. 

 

I könsblandande grupper tar kvinnor ofta mindre talutrymme och har färre centrala poster i 

föreningslivet och samhället generellt. Linda Crowell har gjort en studie i USA som visar att 

ytliga kontakter är ett bra sätt för kvinnor att få större möjligheter i sociala organisationer. 

Crowell skriver också att det på grund av kvinnors begränsade utrymme är viktigt för dem att 

nätverka i könssegregerade grupper för att kunna ta del av chansen att få nya kontakter och 

därigenom öka sitt sociala kapital (2004, s16). För att nyanlända tjejer ska kunna skapa så många 

ytliga kontakter som möjligt genom föreningslivet behövs alltså aktiviteter bara för tjejer. 

 

3.2 Sociala kapitalets betydelse för att komma in på arbetsmarknaden 

Forskning om det sociala kapitalet och de ytliga kontakternas betydelse handlar ofta om 

ekonomiska fördelar och möjligheterna på arbetsmarknaden. Till exempel skriver Omar Lizardo 

att de som är mer engagerade i kulturella aktiviteter, så som de aktiviteter AxxessUmeå 

rekommenderar, har större chans att få ett jobb via någon av sina ytliga kontakter (2013). 
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Crowell har speciellt studerat kvinnor och även hon menar att ett stort socialt kapital leder till 

framgång på arbetsmarknaden (2004, s25).  

 

Alireza Behtouis har studerat ungdomar med utländsk bakgrund och deras situation på 

arbetsmarknaden. Hans studie visar att socialt kapital spelar en stor roll för hur lätt man kommer 

in på arbetsmarknaden. Studien visar även att unga med utländsk bakgrund har svårare att ta sig 

in på den svenska arbetsmarknaden än svenskfödda ungdomar just för att de har ett sådant svagt 

socialt kapital (2006, s32-37). 

 

Den tidigare forskningen menar att nyanländas upplevelse av föreningslivet till viss del beror på 

deras sociala nätverk där ytliga kontakter ingår som en viktig del. För att de ska känna sig 

delaktiga i föreningslivet behövs alltså ytliga kontakter. Den tidigare forskningen om varför 

ytliga kontakter är viktiga handlar dock ofta om tillgången till arbetsmarknaden. Bristen på 

forskning om vad de ytliga kontakterna mer kan betyda för unga nyanlända tjejer gör att vi vill 

undersöka detta. 

 

4. Unga nyanlända tjejer 

I det här avsnittet visar vi på att gruppen unga nyanlända tjejer har ett särskilt behov av nya 

ytliga kontakter. Vidare presenteras projektet AxxessUmeå som vill påverka gruppens sociala 

nätverk. 

 

4.1 Behovet av ytliga kontakter 

Olika grupper har olika behov av nya ytliga kontakter. När man kommer till en ny geografisk, 

social eller kulturell plats kan man förlora mycket av sitt sociala kapital. Eller så kan det sociala 

kapital man har inte hjälpa en på samma sätt som det tidigare har gjort och man får då ett större 

behov av att söka nya kontakter. Det kan handla om att man börjar läsa på universitetet eller 

börjar jobba inom en ny bransch och inte har några kontakter som kan hjälpa en i den nya 

situationen. Det kan också handla om att man flyttar till en ny stad och därför saknar ett socialt 

nätverk på sin nya bostadsort. Speciellt stort behov av nya ytliga kontakter kan man ha om man 

precis flyttat till ett helt nytt land (Coleman, 1988, s113). Andra som är i extra behov att utvidga 
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sitt sociala nätverk är ungdomar. Coleman skriver att socialt kapital är värdefullt för ungas 

utveckling, både inom familjen men även utanför dess väggar (1988, s113). Ungdomar som 

precis har flyttat till ett nytt land borde därför vara en grupp som har ett större behov av nya 

ytliga kontakter än andra.  

 

Unga nyanlända tjejer är alltså i behov av fler ytliga kontakter. I Sverige använde många 

ungdomar föreningslivet för att hitta nya och träffa redan befintliga ytliga kontakter. Ett problem 

uppstår dock då många föreningar i första hand sprider information om när aktiviteter hålls via 

medlemmarnas ytliga kontakter. Saknar man kontakter inom föreningslivet kan det därför vara 

svårt att komma i kontakt med det och därmed går man inte bara miste om en aktiv fritid utan 

också om en arena som kan bjuda in till fler kontakter. Några som har tagit fasta på detta är 

projektet AxxessUmeå. Det är ett projekt som syftar till att stötta unga nyanlända tjejer i Umeå 

att komma in i föreningslivet och hitta metoder för att individer inom den gruppen lättare ska 

kunna organisera sig inom föreningslivet i framtiden (AxxessUmeå, 2012, s5).  

 

4.2 Projektet AxxessUmeå 

AxxessUmeå är ett projekt inom Röda Korset i Umeå som startade hösten 2012. Projektet 

startade som en följd av att det i en enkätundersökning hösten 2012 framgick att nyanlända tjejer 

ville ha en mer aktiv fritid (AxxessUmeå, 2013, s1-3). AxxessUmeå syftar därför till att stötta 

unga nyanlända tjejer i Umeå att komma in i föreningslivet och hitta metoder för att individer 

inom den gruppen lättare ska kunna organisera sig inom föreningslivet i framtiden (AxxessUmeå, 

2012, s5). Detta gör dem genom att knyta kontakter mellan de nyanlända tjejerna och de 

föreningar som håller i fritidsaktiviteter. Genom att på det sättet påverka de nyanlända tjejernas 

kontakter via föreningslivet kan de öka gruppens sociala kapital, inte bara i kvantitet utan även 

skapa kontakter av olika styrka och med olika kunskaper och erfarenheter. 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka de ytliga kontakternas betydelse för unga nyanlända tjejers 

sociala kapital. Vi gör detta genom att undersöka vilka ytliga kontakter AxxessUmeå har bidragit 

med till unga nyanlända tjejer och vilken betydelse de upplever att dessa kontakter har.  
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Följande tre frågeställningar kommer att hjälpa oss besvara syftet: 

Vilken typ av ytliga kontakter har AxxessUmeå bidragit med? 

Hur upplever deltagarna de nya ytliga kontakterna som de fått via AxxessUmeå? 

På vilket sätt har deltagarnas fritid påverkats av att delta i fritidsaktiviteter AxxessUmeå har 

samarbetat med? 

 

6. Föreningslivet 

I det här avsnittet presenteras en bakgrund av vilka som deltar i föreningslivet i Skandinavien, 

Sverige och Umeå samt vilka hinder som finns för deltagande. 

 

6.1 Vilka deltar i föreningslivet 

År 2009 var 79 procent av alla svenskar över 16 år medlem i en förening. Däremot tenderar vissa 

grupper att organisera sig mer än andra. De med hög inkomst, hög utbildning och som har 

erfarenhet av föreningsliv under uppväxten är de som väljer att organisera sig i högre grad än 

andra grupper. Män organiserar sig också i högre utsträckning än kvinnor. I större föreningar 

med många medlemmar ser man även att infödda svenskar organiserar sig i en högre grad än 

utlandsfödda och högre upp i hierarkin i föreningar är det också ovanligare med utlandsfödda. 

Barnen till utlandsfödda organiserar sig dock lika mycket som infödda svenskar (Myrberg, 2004, 

s197-230; SCB, 2011, s26; Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010, s23, 34, 58-59).  

 

Ungdomsstyrelsen har undersökt vilka ungdomar som deltar i föreningslivet. De har mätt 

delaktigheten på tre olika sätt. Både genom att se vilka som är medlem i en förening, vilka som 

har varit på ett möte med en förening det senaste året och vilka som är aktiv i någon förening. 

Enligt samtliga sätt att mäta delaktigheten framkom det att nyanlända tjejer i åldrarna 16-25 år 

var den grupp som var minst delaktig i föreningslivet (Ungdomsstyrelsen, 2010, s97-101). 

 

Varför nyanlända inte är lika engagerade i föreningslivet har många förklaringar. Några 

förklaringar är att det kan bero på ekonomiska skäl eller att det finns en språklig barriär som gör 

att man undviker att engagera sig. De kan även handla om de nyanländas eventuella bristande 

kunskaper om det svenska föreningslivet samt att de kan ha få kontakter i Sverige som kan ge 
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dem mer kunskap i ämnet (Lagergren & Fundberg, 2009, s51). En dansk studie med syftet att 

förklara varför utlandsfödda danska ungdomar organiserar sig i föreningar i mycket lägre 

utsträckning än de som är födda i Danmark har fått andra resultat. Resultatet visade att de 

utlandsföddas privata ekonomi är av mindre betydelse men att föreningslivets bristande ekonomi 

kan vara ett hinder för initiativtagande från föreningarnas sida att nå nya medlemmar. Studien 

visar också att föräldrarna till dessa utlandsfödda ungdomar kan ha bristande kunskap om 

föreningar vilket kan vara en barriär, främst för utländska flickor. Då föräldrarnas brist på 

kunskap kan leda till en skepticism mot deras barns deltagande (Boeskov & Ilkjaer, 2005, s17). 

Tidigare studier visar alltså att gruppen unga nyanlända tjejer är de som deltar minst i 

föreningslivet. Detta kan bero dels på ekonomiska och språkliga hinder men också på att unga 

nyanlända och deras föräldrar saknar kontakter och då det är genom kontakter som mycket av 

informationen sprids får de inte del av den information som de behöver.  

 

6.2 Föreningslivet i Umeå 

Tidigare forskning om föreningslivet i Umeå bekräftar den forskning från övriga delar av landet 

som visar att det finns svårigheter för nyanlända att ta sig in i föreningslivet. Emma Möller 

(2010) har skrivit en utredning som syftar till att undersöka om invandrare i Umeå upplever 

föreningslivet som en möjlig väg till integration i samhället. Utredningen visar att föreningslivet 

bjuder in till en gemenskap men att det samtidigt finns språkliga och kulturella barriärer som 

föreningarna måste övervinna för att kunna fungera som ett bra verktyg för integration. Den 

språkliga barriären består i att många nyanlända inte vill ge sig in i sammanhang där det behövs 

ett språk som de eventuellt inte behärskar tillräckligt bra. Den kulturella barriären menar Möller 

består bland annat i föreningarnas okunskap om medlemmarnas olika kulturer.  

 

Rebecka Bjuhr (2012) har skrivit en masteruppsats om hur idrottsföreningar i Umeå förhåller sig 

till gruppen nyligt invandrade. Några av de representanter ur olika idrottsföreningar som Bjuhr 

har intervjuat talar om språkliga eller kulturella hinder för nyanlända att delta i verksamheten. 

Men i de föreningar där nyanlända är aktiva har inte dessa problem funnits. Bjuhr menar också 

att föreningarna sällan rekryterar utanför medlemmarnas egna kontaktnät vilket leder till att 

nyanlända som har ett mindre kontaktnät har svårt att komma i kontakt med föreningarna. Detta 
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menar Bjuhr är strukturell diskriminering mot nyanlända från föreningarnas sida. Föreningslivet i 

Umeå måste alltså övervinna språkliga, kulturella och kommunikativa reella eller föreställda 

hinder för att förningarna ska kunna vara ett sätt för nyanlända att komma in i samhället. För att 

hjälpa föreningarna i Umeå att komma över dessa hinder startades projektet AxxessUmeå. 

 

7. Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka de ytliga kontakternas betydelse för unga nyanlända 

tjejers sociala kapital. För att kunna besvara syftet har vi använt oss av både primär- och 

sekundärdata relaterat till AxxessUmeå. Först genomfördes två deltagande observationer vid 

aktiviteter projektet rekommenderar till nyanlända tjejer för att få en bild av hur kontakter kan 

bildas under aktiviteter, hur information sprids och hur deltagarna samverkar. Sedan genomförde 

vi sju kvalitativa intervjuer med deltagarna för att ta reda på hur de upplevde skapandet av nya 

kontakter. Vi intervjuade dessutom projektledaren för att höra hennes version av hur deltagarna 

knyter kontakter och vilka hinder hon har sett på vägen. Utöver detta har vi också tagit del av 

sekundärdata från AxxessUmeå, bestående av en sammanställning av enkätsvar om vad 

nyanlända tjejer vill göra på fritiden, och en sammanställning av tre gruppdiskussioner som 

projektet genomfört med målgruppen för att få ytterligare information om deltagarnas tankar. Vi 

har även analyserat statistik om vilka aktiviteter som AxxessUmeå samarbetat med under sitt 

första verksamhetsår för att se vilka typer av aktiviteter som genomförts och vilka som deltagit. 

En närmare presentation av materialet kommer under rubriken “Presentation av materialet”. 

 

7.1 Urvalsmetod 

För att hitta material till vår studie har vi gjort ett målinriktat urval (se Atkinson & Hammersley, 

2007, s103-104; Bryman, 2011, s434). I vårt fall innebär det att vi strategiskt har valt ut 

aktiviteterna, intervjuobjekten och dokumenten för att kunna ta reda på vilka ytliga kontakter 

deltagarna har fått och analysera hur de ytliga kontakterna har påverkat deras sociala kapital. 

 

Aktiviteterna vi observerat är återkommande varje vecka, då vi tänker att fler kontakter skapas 

på de återkommande aktiviteter än de aktiviteter som endast sker en gång. Detta eftersom ledarna 

och deltagarna träffas regelbundet under de återkommande aktiviteterna och har möjlighet att 
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utveckla fler och starkare kontakter. Ett annat kriterium för aktiviteterna vi observerat är att 

AxxessUmeå rekommenderar dem till de nyanlända tjejerna de har kontakt med. För att ta reda 

på vilka aktiviteter som rekommenderades talade vi med projektledaren för AxxessUmeå. Vi 

observerade två aktiviteter och båda de var en timme långa vardera och deltagarna utförde en 

sport inomhus. Den ena aktiviteten var på kvällstid medan den andra var på dagtid.  

 

Kravet på de deltagare vi intervjuade var att de skulle ha varit med på någon av de aktiviteter 

AxxessUmeå samarbetat med, inte ha bott i Sverige i mer än fem år, vara mellan 15 och 25 år 

gamla och vara tillräckligt trygga i det svenska språket för att kunna genomföra en intervju på 

svenska utan tolk. Vi valde att göra intervjuerna utan tolk med projektets mål i åtanke, att 

deltagarna ska få uttrycka sig själva, därför ville vi inte förstärka upplevelsen av att de inte kunde 

tillräckligt mycket av det svenska språket. För att hitta respondenter tog vi hjälp av 

projektledaren för AxxessUmeå, som har god kontakt med flera av deltagarna. Vi spenderade 

några dagar på de olika gymnasieskolorna samt besökte några av de aktiviteter AxxessUmeå 

samarbetar för att komma i kontakt med möjliga respondenter. Ett flertal lärare på en av 

gymnasieskolorna söktes också via mail och telefon dock utan något resultat. Det var en svår 

process att få tag på respondenterna som både passade i vårt urval och som var villiga att bli 

intervjuade. Ungefär hälften av deltagarna som vi frågade nekade till intervju. Anledningarna till 

att flera av deltagarna inte ville vara tror vi kan ha att göra med deras osäkerhet i det svenska 

språket. Andra vet vi hade dåliga erfarenheter av att bli intervjuade då de blev intervjuade precis 

när de kommit till Sverige om förhållandena i hemlandet, något som många upplevde som 

obehagligt.  

 

Vi intervjuade också Petra Molin
2
, projektledare för AxxessUmeå, för att få ytterligare en 

synvinkel och en överblick av hur kontakter skapas på aktiviteterna i projektet och vilka hinder 

som finns för deltagande på fritidsaktiviteter. Vi valde att göra intervjun med Molin efter 

intervjuerna med deltagarna för att inte låta Molins bild av projektet färga vår studie för mycket 

då vi både fått tips på aktiviteter att observera, kontakt med deltagarna och sekundärdata via 

henne. Då vi intervjuat deltagarna först kunde vi också använda de kunskaper vi fått om deras 

                                                        
2
 Petra Molin har gett oss tillåtelse att nämna hennes namn samt citera henne. 
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upplevelser när vi skrev frågorna till projektledaren. Det är två personer som arbetat i projektet, 

en heltid och den andra halvtid varav hon som jobbade halvtid slutade under tiden vi genomförde 

studien och därför intervjuade vi projektledaren som fortsatte jobbet. 

 

De dokument som analyserats är dels sammanställningar av AxxessUmeås egen 

enkätundersökning och gruppdiskussion om vad unga nyanlända tjejer gör och vill göra på sin 

fritid men också statistik från projektets första verksamhetsår. Både enkäten och 

gruppdiskussionen är gjorda i början av projektet, hösten 2012. Alla tre dokumenten har vi fått 

tillgång till genom AxxessUmeås projektledare.  

 

Under AxxessUmeås första år har 46 personer deltagit vid olika aktiviteter som projektets 

samarbetsparters arrangerat (AxxessUmeå, 2013, s27). Det möjliga antalet respondenter var 

därför inte så stort. Eftersom vår urvalsgrupp dessutom är relativt homogen uppnår vi en mättnad 

i materialet snabbare än om det hade handlat om en större och mer heterogen urvalsgrupp (se 

Bryman, 2011, s436). På grund av detta och begränsade resurser valde vi att göra ett mindre 

antal observationer och intervjuer. De två observationerna är en timme långa vardera, sju 

intervjuer har gjorts med nyanlända tjejer som alla var cirka 25 minuter långa och intervjun med 

projektledaren var 90 minuter. Anledningen till att intervjuerna med deltagarna inte blev så långa 

trots många frågor tror vi har mycket att göra med deltagarnas osäkerhet i språket och att det 

därför aldrig blev några utsvävande utläggningar. Respondenterna var tvungna att fundera på hur 

de skulle uttrycka sig och svarade sedan så koncist de kunde på frågan, dessa intervjuer har 

därför ett väldigt koncentrerat innehåll. 

 

Att projektledaren har tillhandahållit oss sekundärdata om AxxessUmeå och dessutom 

presenterat oss för flera av respondenterna gör att hennes bild av projektet kan vara dominerade. 

Men vi hade inte heller kunnat få tillgång till detaljerad information om projektet på annat sätt. 

Under våra observationer och intervjuer har vi kunnat skapa oss en egen bild av projektet. Vår 

upplevelse är att projektledaren i intervjun har lyft fram både svårigheter och möjligheter med 

projektet. Genom den sekundärdata som AxxessUmeå tillhandahållit har vi fått en uppfattning 

om vilka åsikter de nyanlända tjejerna hade för ett år sedan om projektet och genom våra 

intervjuer har vi fångat upp vad några av dem tänker om projektet idag. Att vi fått kontakt med 
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flera av respondenterna genom projektledaren kan också ha haft betydelse för hur många som 

refererade till henne som en viktig kontakt. Eftersom det var omkring hälften av de tillfrågade 

deltagarna som tackade nej till en intervju kan det eventuellt ha färgat urvalsgruppen. 

7.2 Genomförande 

Observationerna var öppna och deltagande. Vi presenterade oss för deltagarna på aktiviteten och 

berättade att vi skrev om AxxessUmeå. Detta för att det finns flera etiska problem med att göra 

en dold observation och studera människor som inte är medvetna om att det är med i en studie 

(se Bryman, 2011, s383). Vi deltog också själva i de aktiviteter som vi observerade för att inte 

deltagarna skulle känna sig iakttagna och tycka att det kändes obekvämt med åskådare. 

 

Vi har gjort semistrukturerade intervjuer med deltagarna och projektledaren vilket innebär att vi 

har haft en intervjuguide med teman som vi tagit upp under intervjun och ett antal frågor till 

varje tema. Frågorna har inte ställts på exakt samma sätt i alla intervjuer och frågorna har också 

fått komma i lite olika ordning (se Bryman, 2011, s415-416). Den här metoden valdes för att ha 

en sådan flexibel metod att vi inte skulle missa något som intervjupersonen ville få fram samt 

lämna öppet för följdfrågor. Vi ville också kunna anpassa intervjun efter hur bra 

intervjupersonen kunde språket. Samtidigt ville vi ha struktur på intervjun eftersom vår studie 

har ett sådant tydligt fokus och vi ville vara säkra på att få fram information om det området. 

Eftersom vi är två personer ville vi också ha någonting att falla tillbaka på för att vi lättare skulle 

kunna intervjua tillsammans.   

 

Vi gjorde tre enskilda intervjuer och ytterligare två parvisa intervjuer med sammanlagt sju 

deltagare i projektet. Några av deltagarna ville inte bli intervjuade enskilt och fick då bli 

intervjuade parvis istället. På de parvisa intervjuerna kunde intervjupersonerna översätta frågorna 

till varandra om något var svårt att förstå och de kunde också påminna varandra om aktiviteter de 

hade varit på och liknande. Samtidigt hade de en tendens att hålla med varandra och ge samma 

svar på många frågor på de parvisa intervjuerna. Detta kan ha gjort att respondenterna på 

parintervjuerna inte funderade lika mycket över alternativa svar utan på vissa frågor istället nöjde 

sig med att hålla med sin kompis. Vi hade inte kunnat åtgärda detta på något sätt då det var 

viktigt för respondenterna att känna sig trygga vid intervjutillfället. 
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Alla intervjuer utförde vi tillsammans med undantag för en då en av oss inte kunde närvara. En 

hade huvudansvar för första halvan av intervjun medan den andra hjälpte till med följdfrågor och 

efter halva intervjun bytte vi roll. Alla intervjuer med deltagarna skedde i ett grupprum på den 

skola där respondenterna gick eller i lokalen för någon aktivitet de brukade gå på. Detta för att 

det inte skulle bli några problem för dem att ta sig dit och för att vi ville att intervjun skulle ske 

på en ostörd plats där de kände sig trygga. Intervjun med projektledaren utfördes också i ett 

grupprum på hennes arbetsplats av samma anledning (se Bryman, 2011, s421).  

 

Innan vi började ställa våra intervjufrågor förklarade vi respondenternas rättigheter och syftet 

med studien och försäkrade oss om att respondenten förstod vad det innebar. Inför intervjuerna 

med deltagarna i projektet talade vi också om att de skulle avidentifieras i uppsatsen. Inför 

intervjun med projektledaren gjorde vi det motsatta och försäkrade oss om att det var okej att 

hennes namn var synligt i uppsatsen och att det var okej att vi citerade henne. Intervjuerna 

inleddes med att vi ställde några enkla frågor om till exempel deras ålder. Deltagarna frågade vi 

också vilket program de gick på gymnasiet och hur länge de bott i Sverige. Detta för att sedan 

kunna sätta personens svar i ett sammanhang och för att “värma upp” med sådant som är lätt för 

respondenten att svara på (se Bryman, 2011, s420-422).  

 

7.3 Intervjuguiderna 

Vi använde en intervjuguide för intervjun med deltagarna
3
 och en annan guide för intervjun med 

projektledaren
4
. I intervjuerna med deltagarna försökte vi få en bild av hur deras fritid såg ut 

innan AxxessUmeå både i Sverige och i hemlandet. Vi tog upp teman som deras deltagande i 

projektet, vad de tyckte om AxxessUmeå och vad projektet hade gett dem i form av nya 

kontakter och fritidsaktiviteter. Till sist frågade vi också om hur de ser på framtiden och vad de 

hoppades att de nya kontakterna kan hjälpa dem med. Intervjuguiden till projektledaren innehöll 

frågor som rörde hennes egen, projektets och aktivitetsledarnas förhållande till deltagarna. Vi 

frågade även om de nya kontakterna som deltagarna fått genom AxxessUmeå samt vad hon 

trodde att projektet kan ha bidragit med efter dess slut. 

                                                        
3
 se bilaga 1 

4
 se bilaga 2 
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Alla intervjuer avslutades med frågor om respondenterna hade någonting att tillägga samt om det 

var någonting som de tyckte att vi kunde ha gjort annorlunda. Ingen av respondenterna hade 

dock någonting att tillägga och vi fick inte heller några förslag på vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. Vi påminde också om hur de kunde få tag på oss om de skulle komma på någonting 

i efterhand. Efter varje intervju gjorde vi en egen utvärdering av intervjun för att kunna utvecklas 

mellan varje intervjutillfälle (se Bryman, 2011, s422). 

 

En svårighet under intervjuerna med deltagarna var språket då intervjuerna skedde på svenska 

och en del av respondenterna inte hade kommit så långt i svenskutbildningen. Då en respondent 

inte förstod en fråga ställde vi den på ett annat sätt och bytte ut ord som respondenten inte 

förstod. På det sättet kunde vi få svar på alla våra frågor. Det hände också att en del frågor 

missuppfattades därför frågade vi ibland samma sak på flera olika sätt på olika ställen i intervjun 

och ställde kontrollfrågor för att försäkra oss om att respondenten förstått frågan korrekt. Vi 

valde att utföra intervjuerna på detta sätt i stället för att använda tolk då vi upplevde att de 

språkliga barriärerna inte skulle vara ett hinder eftersom vi träffat och pratat med deltagarna 

under observationerna. Dessutom ville vi värna om respondenternas självförtroende då det gällde 

det svenska språket.  

 

7.4 Tematisk analys 

Analysen i den här studien utgår från Virginia Braun’s och Victoria Clarke’s beskrivning av 

teoribunden tematisk analys. Att analysen är teoribunden innebär att vi har utgått från vår teori 

och tidigare forskning när vi har kodat materialet. För att analysera intervjuerna har vi först 

transkriberat dem och sedan läste vi igenom allt material. Detta menar Braun och Clarke är 

viktigt för att lära känna sitt datamaterial och fånga upp de tydligaste mönstren i ett tidigt 

stadium (2006, s12-16).  

 

Nästa steg som Braun och Clarke (2006) beskriver är att koda. Kodning gör man för att sortera 

texten och på det sättet göra den mer lätthanterlig (Charmaz, 2006, s71). Vi har kodat i två faser 

och inspirerats av Kathy Charmaz (2006) beskrivning av kodningsprocessen. Den första fasen 

benämner Charmaz som initial kodning, i denna fas har vi kodad vad hon kallar för “incident to 
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incident”. Detta innebär att det som vi upplevt handlat om samma sak har fått en kod, detta är allt 

från en halv mening till några meningar. Ibland har också samma bit text fått flera koder enligt 

Braun och Clarkes (2006) modell. De initiala koderna är mycket textnära och blir en 

sammanfattning av texten. Ett exempel på hur vi kodat en av intervjuerna är när vi frågar en 

respondent om hur hon skulle göra om hon ville prova en ny fritidsaktivitet. Svaret blir “ Ja Petra, 

går till Petra och säger `vi vill göra sådär´… ja. Hon kan hjälpa tror jag” (Respondent 4). Svaret 

fick i första fasen koden: “Ber Petra/AxxessUmeå om hjälp om man vill testa på något nytt”.  

 

I andra fasen, fokuserad kodning, gjordes koderna till kortare kategorier som är kopplade till vår 

teori och tidigare forskning (se Charmaz, 2006, s57-60). Koden “Ber Petra/AxxessUmeå om 

hjälp om man vill testa på något nytt” blev tre kategorier “Ytlig kontakter”, ”Hjälpkontakter” 

och ”Informationskanaler”. “Petra” är alltså respondentens ytliga kontakt som hon kan be om 

hjälp om hon skulle behöva, mer specifikt är “Petra” en hjälpkontakt. “Petra” fungerar också som 

informationskanal och det är den informationskanalen som respondenten kommer att tänka på 

först och troligtvis därför skulle använda sig av.  

 

Därefter sorterade vi kategorierna i mer övergripande teman. Vi kontrollerade att varje tema hade 

tillräckligt stöd i texten (se Braun & Clarke, 2006). De teman vi fick ut var “AxxessUmeå” och 

“Socialt kapital”. Till dessa teman hör olika kategorier som består av teoretiska begrepp. Till 

temat AxxessUmeå hör kategorierna AxxessUmeå, Fritid samt Hinder för deltagande i 

föreningslivet. Socialt kapital innehåller kategorierna Sammanbindande och Överbryggande 

socialt kapital, Ytliga kontakter, Igenkännandekontakt, Hälsningskontakt, Hjälpkontakter, 

Informationskanaler och Tillit.  

Precis som Barney Glaser (1965) beskriver i sin artikel “The constant comparative method of 

qualitative analysis” har vi ofta gått fram och tillbaka mellan de olika stegen i analysen. Detta 

eftersom det händer att nya intressanta fenomen tycker upp senare i processen och vi har då gått 

tillbaka till texten för att se om det går att lägga till fler koder som vi tidigare missat. 
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7.5 Etiska aspekter 

Etiska problem kan uppstå då man studerar andras privata liv. Vi hade förväntat oss att frågan till 

deltagarna om deras fritid innan de kom till Sverige skulle bli ett ta större utrymme i intervju 

men detta var ingenting respondenterna ville tala om vilket vi respekterade och därför ställde vi 

inte heller några följdfrågor när vi förstod att de blev obekväma. Det är viktigt att tala om 

respondenternas frivillighet och anonymitet samt konfidentialitet och nyttjandet av materialet 

som samlats in (Bryman, 2011, s131-132; Kvale, 2009, s84, 92). 

 

För att uppfylla kravet om frivillighet gjorde vi öppna observationer vilket innebar att vi talade 

om att vi observerade vilket gav deltagarna en chans att säga att de inte ville vara med (se 

Bryman, 2011, s38). Inför intervjuerna fick respondenterna ta del av ett informationsbrev
5
 där vi 

bland annat beskrev studiens syfte och deras rätt att avbryta sin medverkan eller inte svara på alla 

frågor. Då alla respondenter var över 15 år behövdes inget godkännande från deras föräldrar utan 

det räckte med att de förstod studiens syfte (Codex.vr.se, 2013) vilket vi förklarade innan 

intervjun. För att deltagarna och ledarna på aktiviteterna ska få vara anonyma har vi inte nämnt 

deras namn i de fältanteckningar vi gjort under observationerna och vi har inte heller avslöjat 

vilka aktiviteter vi observerade. För att inte deltagarna vi intervjuat ska kunna identifieras har vi 

inte nämnt deras namn eller annan information som skulle kunna identifiera dem (se Kvale, 2009, 

s88-89). Innan intervjun med projektledaren frågade vi om hennes godkännande till att nämna 

hennes namn och citera henne i uppsatsen, vilket vi fick. Alla uppgifter vi samlat in är hanterade 

på ett konfidentiellt sätt då bara författarna till den här studien har tillgång till materialet och det 

kommer endast att nyttjas till denna uppsats (se Bryman, 2011, s132; Kvale, 2009, s84, 92). 

 

8. Empiri och analys 

Avsnittet börjar med en presentation av materialet sedan följer analysen av empirin indelad i de 

två teman vi fått fram genom kodningen av observationerna, intervjuerna och dokumentet från 

AxxessUmeå. Dessa teman är: “AxxessUmeå” och “Socialt kapital”. Temat AxxessUmeå är 

starkare kopplat till den tidigare forskningen och handlar om vad unga nyanlända tjejer tycker 

om att göra på fritiden, vad de ser som hinder för en aktiv fritid och vad projektet AxxessUmeå 

                                                        
5
 se bilaga 3 
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har gjort för dem. Temat Socialt kapital är kopplat till teorin och där förklaras hur deltagarna 

genom projektet AxxessUmeå fått nya kontakter och hur det har påverkat deras sociala kapital.  

 

8.1 Presentation av materialet 

Vi har analyserat både primär- och sekundärdata. Primärdatat består av observationer och 

intervjuer medan sekundärdatat består av sammanställningar av enkäter och gruppdiskussioner 

samt statistik från AxxessUmeå. Nedan följer en närmare presentation av de data vi analyserat. I 

citaten i analysen kan enstaka stakningar eller andra ord som inte har med meningens innehåll att 

göra tagits bort, för att meningen ska få ett bättre flyt i texten, detta har markerats i dessa citat. 

 

Observationerna var öppna och vi deltog i de aktiviteter som vi observerade. Båda aktiviteterna 

var en timme långa och det var aktiviteter där deltagarna rörde på sig inomhus. Vid båda 

aktiviteterna var alla tjejer välkomna oavsett etnicitet men på en av aktiviteterna kom det endast 

nyanlända tjejer, förutom ledaren, projektledaren och vi. På den aktiviteten var det 10 deltagare 

mellan åldrarna 17-21. Den andra aktiviteten var en blandad grupp av svenskfödda och 

nyanlända med sex deltagare i åldrarna 10-21.
6
 

 

De sju aktivitetsdeltagare som vi intervjuat har varit mellan 17 och 21 år gamla och har bott i 

Sverige mellan fyra månader och fem år. Några har kommit hit med sin familj medan andra är 

ensamkommande. Några av respondenterna har vetat om AxxessUmeå från projektets start för 

ett år sedan och har varit med på flertalet aktiviteter under året. Andra har bara vetat om projektet 

i några månader och endast hunnit med att gå på en aktivitet. För att deltagarna ska förbli 

anonyma har deras namn ersatts med ett nummer mellan 1 och 7.  

 

Vidare har projektledaren för AxxessUmeå, Petra Molin intervjuats. Hon har jobbat med 

projektet från dess start där hennes huvudsakliga roll enligt henne själv är att vara en 

kontaktperson för såväl föreningar och samarbetspartners som för de nyanlända tjejerna. Molin 

jobbar också med att ta upp goda exempel från föreningar på hur de kommer i kontakt med 

                                                        
6
 Aktiviteterna presenteras inte närmare för att ledare och deltagare inte ska kunna identifieras. 
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målgruppen unga nyanlända tjejer. Dessa metoder sammanställs för tillfället för att kunna spridas 

ut i projektets och dess samarbetspartners nätverk. 

 

Det sekundärdata vi har använt oss av består av tre dokument som vi fått av AxxessUmeå. Det 

första dokumentet är en sammanställning av 22 enkätsvar från nyanlända tjejer om deras fritid 

och vad de skulle vilja prova för aktiviteter. Det andra dokumentet är en sammanställning av tre 

gruppdiskussioner som projektledaren för projektet har fört med nyanlända tjejer. I två av 

grupperna var det sju deltagare medan en av grupperna hade tre deltagare. Det sista dokumentet  

är en förteckning över de aktiviteter som AxxessUmeå har samarbetat med under deras första 

verksamhetsår. Dokumentet talar också om hur många deltagare varje aktivitet har haft samt hur 

många av deltagarna som varit nyanlända.  

 

8.2 AxxessUmeå 

Temat AxxessUmeå innehåller kategorierna AxxessUmeå, Fritid och Hinder för deltagande i 

föreningslivet. Dessa kategorier är till skillnad från de teoribundna i temat Socialt kapital bundna 

till den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen som finns om de ytliga kontakternas 

betydelse är främst baserade på vuxnas erfarenheter men här har vi bidragit med de unga 

nyanlända tjejernas bild.   

 

8.2.1 AxxessUmeå 

Denna kategori handlar om vad deltagarna och projektledaren tänker om projektet AxxessUmeå 

och vad de upplever att de har fått med sig från projektet. Alla deltagare var positivt inställda till 

projektet när de fick höra om det första gången. Att de skulle kunna få tillgång till olika 

aktiviteter på sin fritid lockade många. För några var det aktiviteterna i sig som gjorde det 

intressant att vara delaktig, för andra var det främst gemenskapen med andra tjejer. Två av 

respondenterna nämnde att projektledarna hade berättat att det endast skulle vara för tjejer på 

aktiviteterna vilket gjorde projektet mer attraktivt i deras ögon. 

 

Att...det är kul att göra nånting, bara tjejer, killarna fråga ’varför bara tjejer, varför inte 

kille?’ - Respondent 3 
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På hennes sätt att uttrycka sig förstod vi det som att killarna var avundsjuka på att bara tjejer fick 

delta, något respondenten verkade förtjust över. Även i enkätundersökningen och 

gruppdiskussionen framgick det att deltagarna tyckte att det var bra att det bara var tjejer på 

aktiviteterna. Att det är positivt med aktiviteter endast för tjejer får stöd av Crowells (2004) 

forskning som säger att det är viktigt för att tjejer ska kunna öka sitt sociala kapital så mycket 

som möjligt. Detta för att kvinnor annars inte tar för sig lika mycket och att det därför inte heller 

får ut lika mycket av sammankomsten om det är en grupp med deltagare av båda könen.  

 

Respondenterna har olika tankar om vad syftet med AxxessUmeå är. Några av respondenterna 

säger att projektet finns för att nyanlända tjejer ska ha någonting att göra på fritiden. Till 

exempel svarar en respondent: “För att de, nyanlända tjejer ska ha aktivitet.” (Respondent 1). En 

annan av respondenterna upplever att AxxessUmeå vill, förutom att bidra till nyanlända tjejers 

fritid utan också ge dem trygghet genom att skapa en gemenskap på aktiviteterna: 

 

Som jag har tänkt det är att jag tror att dom vill hjälpa tjejer eller försöka hjälpa och ge 

trygghet som att skapa någon slags gemensamma. Gemensam för flera tjejer som är 

ensamkommande. Som är ensamkommande som har familj med sig men inte gör saker 

flera aktiviteter så jag tror det syftet är det, som jag har tänkt. […] Ja, jag tror att dom 

lyckats alltså jag tror att det gör stor skillnad för många. Mig också, så det är ett bra 

projekt tycker jag. - Respondent 2 

 

Respondent 4 säger att syftet med projektet är att vidga nyanländas sociala nätverk och “Att lära 

känna folk ” (Respondent 4). En annan respondent ansåg att projektets syfte var för att hjälpa 

deltagarna att bli starkare i sig själva för att kunna göra det de vill i framtiden: 

Som jag ser, dom [...] vill lära tjejer, vissa tjejer att stark och... kunna göra någonting 

special, i, i våran framtid - Respondent 7 

Alla deltagare vi intervjuat säger att projektet lyckats med de som de tänker är projektets syfte 

och att projektet både är viktigt och har gjort skillnad. De menar alltså att AxxessUmeå bidrar 

med att göra deras fritid rikare, ge dem kontakter som skapar trygghet och gemenskap på de 

olika aktiviteterna samt stärka deras självförtroende. Att själv ta sig in i föreningslivet är 



Sociologi C                                                                                            Elin Swartling 

Uppsats                            Michaela Bergström 

Umeå Universitet                                                                                              HT-13 

 

25 

någonting som Respondent 1 upplever som svårt för nyanlända och uppskattar därför 

AxxessUmeås stöd. Forskning bekräftar att det är svårare att som nyanländ att ta sig in i 

föreningslivet i jämförelse med andra grupper, då det finns en rad hinder så som brist på 

kontakter och språkliga- och kulturella barriärer
7
 (Boeskov & Ilkjaer, 2005; Bjuhr, 2012; 

Lagergren & Fundberg, 2009; Möller, 2010). Respondenterna uttrycker alltså att det kan behövas 

någon utifrån som stöttar dem i deras kontaktskapande med föreningslivet och att AxxessUmeå 

har lyckats med detta.  

 

8.2.2 Fritid 

Under kategorin Fritid ger vi en bild av hur deltagarnas fritid ser ut samt deras tankar om varför 

det är viktigt att ha fritidsaktiviteter. Bara en av deltagarna ville under intervjun svara på frågan 

om vad de gjorde på fritiden innan de kom till Sverige, de andra har svarat undvikande att det 

inte gjorde någonting eller så har de inte velat svara alls.
8
 Hon som svarade sa att: “Det var 

ganska samma men jag [...] gick ganska mycket på kyrkan.” (Respondent 7). Med “ganska 

samma” menar hon att titta på film, lyssna på musik, umgås med vänner och att laga mat. 

Enkätundersökningen och gruppdiskussionerna som AxxessUmeå har gjort visar också på att de 

nyanlända tjejernas fritid i hemlandet ofta såg ut på liknande sätt som den gör idag.  

Enkätundersökningen, gruppdiskussionerna och våra egna intervjuer med deltagarna säger att 

många av respondenterna inte gör så mycket efter skolan eller jobbet. Några ägnar mycket tid åt 

studierna och en del jobbar samtidigt och känner därför att de varken har tid eller ork att ha en 

aktiv fritid. Andra vill göra mer saker på sin fritid efter skolan eller jobb då de upplever sin fritid 

som ganska händelselös och därför tycker det är viktigt att ha något att ägna sig åt. En av 

respondenterna menade att hennes fritidsaktiviteter var viktiga eftersom hon fick komma ut och 

träffa människor samt undgå att sitta hemma och göra ingenting:  

 [...] det är bra för jag gå ut och ta frisk luft. Ja, jag ser att [...] det finns många människor 

och ja, det är bättre än att jag sitter hem bara och kollar på väggarna. - Respondent 1. 

 

                                                        
7 En analys av vilka hinder som kan finnas för unga nyanlända tjejer kommer under rubriken Hinder för deltagandet 

i föreningslivet. 
8
 Se om hur vi hanterat att de inte svarat under rubriken Etiska aspekter. 
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Flera av intervjupersonerna håller med om att aktiviteter kan vara bra att fördriva tiden med och 

få träffa och umgås med andra människor framför att vara ensam. Våra resultat stämmer överens 

med SCBs (2011) och Ungdomsstyrelsens (2010) undersökningar om att unga nyanlända tjejer 

står långt ifrån föreningslivet. Enligt intervjuerna, enkätundersökningen och gruppdiskussionerna 

är de flesta hemma, läser eller umgås med kompisar på fritiden. De vanligaste intressena är olika 

typer av sport och träning, baka, läsa och att sy.  

 

När vi frågade Molin vad hon ansåg gjorde en aktivitet populär trodde hon att det främst berodde 

på aktiviteten i sig. Hon säger att det är störst deltagande på de aktiviteter deltagarna arrangerat 

själva. 

 

[...] det kommer ju fler oftast när tjejerna själva har arrangerat, det har vart någon 

tjejkväll på kedjan då det har kommit noll, och sen har vi frågat vad de vill göra och de 

svarade kladdkaka, film och tacos och då har de kommit 15. Och tjejernas egna 

arrangemang då det kom 70 olika, inte bara nyanlända, olika åldrar, kön och 

nationaliteter. [...] Så då kommer det ju alltid flest kan man säga. - Petra Molin 

 

Deltagarna har som Molin säger själva önskat olika aktiviteter och vissa av aktiviteterna är de 

med och arrangerar själva där de också får arbeta självständigt. Enligt deltagarna själva är det 

som motiverar att gå på en aktivitet att det är roligt, de vill lära sig nya saker och att de vill träffa 

nya kompisar. 

 

Även om det finns de som känner att de inte hinner med att göra mycket mer på fritiden än det 

redan gör så finns det också dem som skulle vilja ha en mer aktiv fritid. Att ha fritidsaktiviteter 

är viktigt för deltagarna för att de ska komma ut och träffa människor, få nya kontakter och 

stärka de redan befintliga kontakterna. 

 

8.2.3 Hinder för deltagandet i föreningslivet 

Anledningen till att unga nyanlända tjejer står längre från föreningslivet än andra grupper beror 

på att de möter en rad hinder (Ungdomsstyrelsen, 2010). Även förningarna och organisationerna 

upplever hinder för hur de ska nå de nyanlända tjejerna. Molin berättar att de föreningar hon 



Sociologi C                                                                                            Elin Swartling 

Uppsats                            Michaela Bergström 

Umeå Universitet                                                                                              HT-13 

 

27 

varit i kontakt med upplever hinder som brist på ekonomi och tid och att de har svårt att få 

kontakt med målgruppen. 

 

[...] dels deras ekonomiska resurser och tid, men sedan så är det ju också typen av 

aktivitet. Att många, en del tjejer som har haft en aktivitet vilket inte var sådär jättemånga 

när vi pratade med dom men dom som hade haft det hade slutat på grund av att det 

antingen var fel tid, det kostade för mycket eller att det fanns för mycket krav. - Petra 

Molin 

 

Enligt Molin finns det förutom föreningarnas och organisationens bristande resurser och 

svårigheter att nå målgruppen också andra hinder för potentiella deltagare att delta på 

aktiviteterna. Ett sådant hinder är att aktiviteterna ofta kostar för mycket, vilket också bekräftas 

av Lagergren och Fundbergs (2009) forskning. Andra hinder kan vara att aktiviteten är på fel 

tidpunkt eller att det ställs för många krav på deltagarna. För att minska på kraven förespråkar 

Molin vad hon kallar för “spontanaktivitet”, då deltagarna inte behöver komma varje gång 

aktiviteten hålls utan man kan komma vid de tillfällen som passar en själv.  

 

Ett exempel på ett hinder för de nyanlända tjejerna att ta del av föreningslivet är svårigheter att 

hitta till och ta sig till lokalen där aktiviteter hålls. Detta var någonting som både ledarna på 

aktiviteterna och projektledaren talade om under våra observationer. På den första aktiviteten vi 

observerade löstes det genom att projektledaren erbjöd sig att följa de som inte hittade. Under 

den andra observationen berättade ledaren att hon valde att köra deltagarna till och från 

aktiviteten för att de skulle få möjligheten att delta, då i annat fall de inte skulle komma 

överhuvudtaget.  

 

Det respondenterna såg som hinder för deltagande var bland annat att man inte hade tid då jobb 

eller studier som kom i vägen. Respondent 1 sa att “När jag har tid så hänger jag med” 

(Respondent 1). En av annan respondent sa att: “Jag vill men jag hinner inte med för att ibland 

jag är i projektarbetare. Men [Petra Molin och några av aktivitetsledarna] påminna mig hela tiden” 

(Respondent 7). Ett annat hinder för att inte komma på en aktivitet som många tog upp, både i 

våra intervjuer, i enkätundersökningen och på gruppdiskussionen är bristen på information då 
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alla inte fick veta om att aktiviteten fanns eller hur man skulle ta sig dit, detta kommer vi att gå 

in närmare på under rubriken “Informationskanaler”. 

 

Någon kulturell barriär upplevdes inte, varken av oss under våra observationer eller av Molin då 

varken vi eller projektledaren stött på problem som kan anses som en okunskap från 

föreningarnas sida om andra kulturer än den svenska (se Möller 2012). Möjligen att några av de 

nyanlända inte vill sporta i en grupp med båda könen kan ses som en kulturkrock och vara en del 

av den kulturella barriär som Möller (2010), Lagergren och Fundberg (2009) skriver om. Men 

eftersom de sportaktiviteter AxxessUmeå har samarbetat med enbart är för tjejer, eftersom några 

hade önskat det, kunde Molin inte ge någon utförligare kommentar.  

 

Någon språklig barriär har Molin inte tänkt på tänkt på men efter att ha funderat säger hon att det 

kan vara svårare för de som inte kan svenska att ta sig till en aktivitet för första gången på egen 

hand eftersom man har svårare för att fråga om vägen.  

 

Sen språklig barriär har jag inte tänkt på. Alltså det kan ju vara det här att ta steget och ta 

sig dit tror jag är alltså framför allt då i sådana fall. För har man väl tagit sig dit så 

fungerar det ju ändå men just det här att alltså om man ska komma själv också kan man 

inte svenska också ska man liksom om man kommer fel eller aa det kan va. Att det kan 

vara svårt. - Petra Molin 

 

Att nyanlända inte vågar ta plats i sådana sammanhang där det kan behövas mer språkkunskaper 

än de behärskar får stöd av Möllers (2010, s41) utredning. I övrigt hade varken Molin eller vi, 

under våra observationer märkt av någon svårighet med språket på själva aktiviteterna. Det är 

inte heller någonting som tas upp som en svårighet i enkätundersökningen eller 

gruppdiskussionen. På den andra aktiviteten vi observerade sades alla instruktioner på både 

svenska och engelska då de var några deltagare som kunde engelska men inte svenska. Detta var 

en bra lösning då alla förstod och kunde öva sig i språk genom att höra samma sak på båda 

språken och det upplevdes inte heller som om att det tog mycket extra tid att ta korta 

instruktioner två gånger. På den första aktiviteten kunde deltagarna som inte kunde svenska inte 

heller engelska tillräckligt bra så där fungerade inte samma lösning, istället användes 
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kroppsspråk eller så översatte deltagarna åt varandra. Vi såg alltså inte någonting av den 

språkliga barriär som Lagergren och Fundberg (2009) menar finns. Molin kan inte heller bekräfta 

Lagergren och Fundbergs (2009, s53-54) observationer om att det är svårt att informera om 

föreningslivet för de som har bristande språkkunskaper.  

 

Föräldrarna till deltagarna kan ibland vara ett hinder för att deras barn ska få kunna delta. Då det 

i både enkätundersökningen och gruppdiskussionen framkommer att ett litet antal respondenter 

inte får för dina föräldrar. Molin menar att detta grundar sig i en osäkerhet hos föräldrarna då de 

saknar information om olika aktiviteter. 

 

Alltså om man stöter på det problemet, att föräldrarna inte låter tjejerna gå [...] Men alltså 

i grund och botten så handlar det ju om en osäkerhet att släppa iväg sin, sitt barn till 

någonting som man inte vet om vad det är och det det förstår ju jag. Sen är det ju en del 

som inte vill, som absolut inte vill, men det det tänker jag är ett fåtal. - Petra Molin 

 

En lösning på problemet var att Molin kontaktade föräldrarna för att själv informera om de olika 

aktiviteterna som projektet samarbetar med. 

 

Emn och sen, jag tänker det här med föräldrarna. Att det jag kan säga är att nu när jag var 

på [en av skolorna där det går nyanlända] och så på deras föräldramöte så har jag liksom i 

efterhand då haft kontakt med några föräldrar och jag tror att det spelar roll i hur lätt det 

är. Alltså det blir ju lättare för dom att pusha på aktiviteter som vi gör, för att dom vet. - 

Petra Molin 

 

Att man inte får delta på fritidsaktiviteter för att föräldrarna har för lite kunskap om olika 

aktiviteter samt föreningar och organisationer i sig bekräftas av forskningen som Boeskov och 

Ilkjaer utfört (2005, s17).  

 

De föreningar Molin har talat med om hur de kan rekrytera nyanlända tjejer har inte tagit upp 

några av de föreställningar om språkliga eller kulturella hinder som Bjuhr (2012) skriver att de 

idrottsföreningar hon talat med tar upp. Dock känner Molin igen föreningarnas problem med att 

nå ut till de nyanlända eftersom de saknar kontakt med de nyanlända tjejerna och deras 
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traditionella sätt att komma i kontakt med nya medlemmar inte når den målgruppen. Molin 

menar att bristen på kommunikationssätt mellan föreningarna och de nyanlända handlar om en 

kombination brist av tid, pengar och kunskap om hur man når målgruppen. Då föreningarnas 

brist på tid, pengar och kommunikation är genomgående enligt både Molins och våra egna 

erfarenheter och alltså inte bara drabbar nyanlända utan alla grupper med bristande kontaktnät 

inom föreningslivet, ser vi inte detta som någon strukturell diskriminering av just nyanlända 

tjejer till skillnad från vad Bjuhr (2012) skriver i sin masteruppsats.  

 

Molin nämnde också några allmänna hinder för deltagande i fritidsaktiviteter som inte har tagits 

upp i den tidigare forskningen då det inte är kopplat till nyanlända som grupp. Det första hindret 

är att det är svårt att nå fram till målgruppen i mediabruset. De får väldigt mycket information 

om olika aktiviteter och det gör att de inte tar till sig mycket av informationen. 

 

Jag tänker att det finns, det kommer väldigt mycket information till dom, att så här, man 

kommer och slänger på en massa information och när man är ungdom så glömmer man, 

det är nått sånt här, hjärnan tar inte in, registrerar inte liksom - Petra Molin 

 

Ett annat sådant hinder Molin talade om var att det kan bildas subgrupper på aktiviteterna som 

gör att en del utomstående inte känner sig lika välkomna och därmed väljer att inte gå på en 

aktivitet. Granovetter menar att dessa subgrupper kan bildas genom att människor skapar 

kontakter med andra från samma kultur eller har liknande levnadsätt och så vidare, vilket kan 

resultera i att man väljer att hålla ihop på grund av sådana skäl och därmed stänger andra ute 

(1983, s201). 

 

[...] det är också någonting som andra verksamheter i Sverige har sett att det lätt skapas 

liksom subgrupper eller starka gäng och då då stängs dom här andra ute liksom, som 

kanske då känner att det där är inget för mig om det bara är ett gäng somaliska tjejer på 

[en aktivitet] som att ‘ja men då är inte jag välkommen’ även fast man är det. - Petra 

Molin 
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Molin talar om olika lösningar till problemet om saknaden av kunskap om olika aktiviteter och 

syftar till att hon vill kunna visa deltagarna hur de kan gå till väga om de vill hitta en aktivitet på 

egen hand, för att hon själv inte ska vara deras enda länk mellan en aktivitet och dem själva. 

Molin berättade vidare att hon hoppas att deltagarna som projektet nu visar in i föreningslivet 

kan fungera som förebilder för kommande nyanlända, vilket är ett annat sätt att sprida 

information om olika aktiviteter.  

 

[...] får man in tjejer som har varit nyanlända i föreningslivet så kommer ju fler tjejer att 

se att ‘aha men där’. Alltså man kan identifiera sig med nån, så jag tror att har man väl 

fått in en rutin så kommer det att bli lättare sen [...] Att man har den här 

kompisrekryteringen men kommer man som ny också har man ingen kompis som kan 

rekrytera en och då finns det helt plötsligt ingenting att göra. - Petra Molin 

 

Molin menar att föreningar i framtiden ska kunna rekrytera även nyanlända tjejer genom 

kompisrekrytering. Man känner någon som känner någon vilken är med i en förening och kan 

därigenom presenteras för den aktiviteten. De kan då identifiera sig med den deltagaren som till 

exempel kan vara en vän på skolan eller en vän till ett syskon och på så sätt komma in i 

föreningslivet. Det är en traditionell väg att få kontakt med en aktivitet eller som Molin uttrycker 

det: 

 [...] att man får in det här att traditionella som det lite är här i Sverige att ja men om jag 

går på dans och du ser att jag går på dans ja men häng med mig - Petra Molin. 

 

De hinder som den här studien kan visa på är alltså att föreningarna har bristande ekonomiska 

resurser och saknar tid och kunskap om hur man når ut till nyanlända tjejer. Deltagarna har också 

svårt att få information om föreningslivet då den mesta informationen sprids via medlemmarnas 

ytliga kontakter. Bristen på kontakter gör också att några inte har någon att gå med på en 

aktivitet och då de inte vill gå själva kommer de inte på aktiviteten. Att det både är killar och 

tjejer på många fritidsaktiviteter är ett hinder för några tjejer. Andra hinder kan vara att 

aktiviteterna är för sent på kvällen eller för dyra.   
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På gruppdiskussionen pratar de dessutom om lösningar på de hinder som deltagarna upplevde. 

De framkom att respondenterna ville att föreningar och organisationer ska komma till skolan för 

att berätta att de finns och hur man gör för att vara med på deras aktiviteter. De ville också att 

föreningarna skulle komma till SFI för att prata med deras föräldrar eller att de skickar brev till 

föräldrarna. Att sätta upp affischer var också ett sätt som de tyckte var bra för att nå målgruppen.  

 

8.3 Socialt kapital 

Temat Socialt kapital innehåller de teoribundna kategorierna: Överbryggande socialt kapital, 

Sammanbindande socialt kapital, Ytliga kontakter, Igenkännandekontakt, Hälsningskontakt, 

Hjälpkontakt, Informationskanaler och Tillit.  

 

8.3.1 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital 

På den första aktiviteten vi observerade var deltagarna en mycket homogen då den bestod av 

nyanlända tjejer mellan 17 och 21 år.  Detta gör att aktiviteten bidrar mer till deltagarnas 

sammanbindande sociala kapital än till det överbryggande. Det betyder dock inte att den första 

aktiviteten vi observerade inte alls bidrog till deltagarnas överbryggande sociala kapital. Både 

ledaren och projektledaren som också var med är både äldre och svenskfödda och kan bidra med 

annan kunskap än den som deltagarna besitter. Deltagarna bidrar även till varandras 

överbryggande sociala kapital genom att de har bott i Sverige olika länge, går på olika skolor, har 

olika erfarenheter, kunskaper och så vidare. 

 

Ett sammanbindande socialt kapital är viktigt för att öka sammanhållningen i en grupp (Putnam, 

2000, s22-24). I intervjun med Molin kommenterade hon en av de återkommande aktiviteterna 

och sa att det är bra att det bara är nyanlända på aktiviteten eftersom det gör att deltagarna kan 

lära känna varandra i mindre grupp och få ökat självförtroende. Men ett alltför starkt 

sammanbindande kapital kan också ge negativa konsekvenser (Portes, 1998, s15; Putnam, 2000, 

s21-22). Molin reflekterar också över detta och talar om utmaningen att få alla i en större grupp 

att känna sig välkomna då det är vanligt med mindre subgrupper på en aktivitet. Detta var också 

någonting som vi såg under våra observationer då många av deltagarna valde att bilda 

subgrupper med redan befintliga kontakter, de kom ofta från samma skola och hade samma 

modersmål. Subgrupperna består ofta av individer som har en nära kontakt eller en starkare ytlig 
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kontakt med varandra (Granovetter, 1983, s201). Någonting som kan göra att andra känner sig 

utanför och kanske inte vill komma tillbaka på aktiviteten. Eftersom subgrupper kan ha svårt att 

släppa in utomstående individer då det sammanbindande sociala kapitalet är allt för starkt 

(Putnam, 2000, s21-22). 

 

Emn också tror jag också att det handlar om att att skapa en gemenskap på aktiviteten så 

att dom vill komma tillbaka och också känna att dom kan prata med varann på aktiviteten 

så att man inte kommer som en grupp också går man som en grupp också har man ingen 

aning om vilka de andra var som var där [...] så det är en jättestor utmaning tänker jag att 

få en gemenskap i gruppen där man pratar med varandra och alla är liksom en del av, en 

del av det. - Petra Molin 

 

Molin vill alltså utvika att det bildas subgrupper inte bara för att alla ska känna sig välkomna 

men också för att deltagarna ska skapa kontakt med andra och inte bara vara med den egna lilla 

gruppen som de redan känner. För att skapa fler kontakter mellan nyanlända och de som är födda 

i Sverige och därmed öka båda gruppernas överbryggande sociala kapital hoppas Molin på fler 

fritidsaktiviteter med både svenskfödda och nyanlända i framtiden. Detta är någonting som 

projektet har haft svårt att få till:   

 

Men förhoppningsvis så blir det mer blandat också [olika etniciteter]. Det tänker jag är en 

utmaning, att det är lite roligt eller ironiskt att det blir så egentligen, att man såhära på 

aktiviteten det kom bara svenska tjejer och vi måste få mer nyanlända också sen så gör 

man en aktivitet också kommer det bara nyanlända - Petra Molin 

 

Om aktiviteterna som de nyanlända tjejerna deltar i skulle bestå av en mer blandad grupp skulle 

det bidra mer till deras överbryggande sociala kapital. Den heterogena gruppen kan bidra med 

fler ytliga kontakter och därmed ge deltagarna nya kunskaper, erfarenheter men likaså bredda 

deras sociala kapital (Putnam, 2000, s21-24). Enligt den statistik som vi har fått ta del av så har 

AxxessUmeå samarbetat med både aktiviteter för nyanlända tjejer, aktiviteter för tjejer från både 

Sverige och andra länder och aktiviteter där alla är välkomna. Det varierar alltså mellan 

aktiviteterna hur bred målgruppen är vilket gör att aktiviteterna både bidra till de nyanlända 
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tjejernas sammanbindande och överbryggande sociala kapital. Aktiviteter där bara nyanlända 

tjejer är välkomna ökar deras sammanbindande sociala kapital då de får träffa andra som är i en 

liknande livssituation medan aktiviteter med en bredare målgrupp ökar de överbryggande sociala 

kapitalet i högre utsträckning. Statistiken bekräftar också svårigheten att få både nyanlända och 

svenskfödda att delta på samma aktivitet. Ungefär hälften av aktiviteterna som AxxessUmeå 

rekommenderade under sitt första verksamhetsår vilka var för en bredare grupp blev inte mer 

heterogena då endast nyanlända tjejer kom. Granovetter som menar att problemet med att få två 

grupper att mötas är att de har alltför starka kontakter inom grupperna samtidigt som det saknas 

ytliga kontakter mellan grupperna (1983, s201).   

 

8.3.2 Ytliga kontakter 

Under våra observationer har vi efter att ha talat med ledare och deltagare förstått att på 

aktiviteterna som är återkommande varje vecka är det några personer som deltar gång efter gång 

medan andra byts ut. Deltagarna på aktiviteterna kommer från olika skolor i Umeå, antingen 

kommer de tillsammans med en kompis eller så kommer de ensamma. Det är också samma 

ledare varje gång, vilket gör att det finns en bättre möjlighet att skapa en starkare kontakt med 

ledaren då kontaktskapande tar tid (Granovetter, 1973, s1362-1368). Under aktiviteterna vi 

observerat får deltagarna jobba parvis, i mindre grupper och i helgrupp där de får samarbeta med 

nya människor. Detta gör att de deltagare som ofta går på återkommande aktiviteter får både 

igenkännandekontakter och hälsningskontakter då de regelbundet träffar samma personer. Ibland 

utvecklas dessa kontakter och blir starkare medan en del förblir igenkännandekontakter (se 

Henning & Lieberg, 1996, s18). 

 

Någonting annat vi har sett under våra observationer är att deltagarna i första hand ofta umgås 

med de som har samma modersmål och med andra nyanlända i andra hand. Svenskfödda 

kontakter verkar vara svårare att komma nära. Detta bekräftas också i några av intervjuerna. Ett 

exempel är respondent 2:  

 

Jag har inte så många kompisar men jag har alltså flera, många som kom. Vi kom ifrån 

samma land. Men annars har jag inte, eller jag har en kompis till aa det har jag eller aa 

några kompisar till som är från andra länder fast inte här i Sverige så. Det är det har jag 
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inga problem med det. Men jag har inte kompisar så som är svenskar och det. Fast jag har 

gått skola med dom som men vi var bara klasskompisar, kamrater sådär - Respondent 2 

 

Många umgås alltså i första hand med dem som talar samma språk. Respondent 2 har också 

några vänner som talar ett annat språk men som precis som hon, har flyttat hit från ett annat land 

och därför befinner sig i en liknande situation. De svenskfödda kontakterna som finns runt 

respondenten på skolan och i klassen är enligt henne svårare att komma nära och få en bra 

kontakt med utan de förblir kontakter på igenkänningsnivån eller hälsningsnivån. Granovetter 

menar att det är typiskt för personer som kommer ifrån samma kultur och talar samma språk att 

hålla ihop och skapa starka subgrupper. Detta är enligt Granovetter ett tecken på att 

medlemmarna i organisationen, på enskilda aktiviteter eller i klassen har för få ytliga kontakter 

inom gruppen (1983, s201).  

 

Upplevelsen av hur det har gått att få nya kontakter i Sverige skiljer sig mellan respondenterna. 

Respondent 5 säger att: “Jag har en kompis men det, det har varit svårt med kontakt” (Respodent 

5). Andra har haft lättare med kontaktskapandet. Från en av parintervjuerna svarar de att det inte 

har varit något problem att få nya kontakter: “Det går bra” (Respondent 4), “Det går bra, lätt kan 

man säga.” (Respondent 3). Andra har varit mer veliga och sagt att det både kan vara lätt och 

svårt på samma gång.  

 

Ja... nej, det är inte svårt, men det, jag vet inte hur kan man säga, ibland det är svårt, i 

början det är svårt [...] - Respondent 7 

 

En annan respondent menar att hur lätt man får nya kontakter beror på hur man är som person, 

om man är öppen för nya kontakter eller inte: 

 

[...] det beror på om personen är social. Ja om man är social då kan man lära känna 

människor, men om man är osocial det blir, jag tror det är svårt. -Respondent 3 

 

Några upplever alltså att de själva lätt kan bygga upp ett socialt nätverk på den nya bostadsorten 

medan andra tycker att det är svårare. Som respondent 3 säger beror det nog ofta på hur man är 
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som person. För de som tycker att det är svårt och kan behöva stöd i byggandet av ett nytt socialt 

nätverk borde projekt som AxxessUmeå vara extra viktiga. En respondent poängterade att 

kontaktskapande tar tid och att det måste få ta tid innan man kommer att kalla någon för en 

kompis man kan känna sig trygg med. 

 

Om man börjar ny i en skola eller kommer ny i ett land [...] det är svårt att få kompisar. 

Men ee så småningom det kommer liksom när man få lära känna folk som är runt 

omkring och så. Emn man får inte direkt en sådan kompis som man kan liksom umgås 

och känna sig trygg med men det kommer. Så det det tar tid. -Respondent 2 

 

Respondent 2 menar att då man kommer till ett nytt land eller skola söker man gärna efter 

kompisar och trygghet, vilket kan vara svårt att nå. Att hitta kompisar och skapa sig ett socialt 

nätverk är speciellt viktigt för ungdomar skriver Coleman, då han menar att detta är värdefullt för 

ungas utveckling (1988, s113). 

Som ett exempel på en aktivitet som har gett nya kontakter till deltagarna tar Molin upp 

sommarjobbet 2013. Jobbet handlade om att arrangera en aktivitet som de åtta deltagarna själv 

planerade. 

Sommarjobbet, jag upplevde att dom inte kände varandra särskilt bra innan men att dom 

nu verkar ha ganska fin relation många av dom. Alltså att jag ser att de går tillsammans i 

skolan och pratar och liksom ja. - Petra Molin 

Sommarjobbet gav inte bara nya kontakter inom gruppen utan deltagarna fick också prata med en 

rad utomstående organisationer som en del av jobbet och fick därigenom fler kontakter. I en av 

organisationerna som var med och ordnade sommarjobbet blev alla deltagare medlemmar och 

några blev aktiva medlemmar i organisationen.  

Molin säger också att hon tror att det är väldigt viktigt för deltagarna att veta vem ledaren är och 

att detta är viktigare än själva relationen till ledaren. 
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Men jag tror att känna ledaren eller veta vem ledaren är, det tror jag är viktigare än 

relationen till ledaren, alltså att det är nog olika steg men att det att känna trygghet med 

ledaren - Petra Molin 

 

Att ledaren är en igenkännandekontakt eller en hälsningskontakt tror Molin alltså är viktigare än 

hur bra man tycker om ledaren. Hennes påstående får stöd i både enkätundersökningen och 

gruppdiskussionen som AxxessUmeå har gjort, där det kommer fram att många inte vill gå på en 

aktivitet där de inte känner någon för att de i så fall skulle känna sig ensamma. Samtidigt svarar 

respondenterna att en av de största anledningarna till att gå på fritidsaktiviteter är att få nya 

kompisar.  

Ytliga kontakter är alltså viktiga för att alla ska trivas i en förening eller på aktivitet utan att det 

bildas subgrupper som stänger ute de som kommer utifrån. Att skapa ytliga kontakter gör man 

genom att en redan befintlig kontakt introducerar en till andra eller så kan aktiviteter så som 

fritidsaktiviteter, fester eller jobb föra människor samman så att man får nya kontakter. Att få 

starkare ytliga kontakter tar tid och man behöver träffa varandra regelbundet (Granovetter, 1973, 

s1362-1368).   

8.3.3 Hjälpkontakter 

En hjälpkontakt är en ytlig kontakt man kan vända sig till för att be om hjälp om saker som inte 

är så tidskrävande (Henning & Lieberg, 1996, s18). Ett exempel på en hjälpkontakt är ledaren till 

den andra aktiviteten vi observerade då hon hämtar några av deltagarna inför aktiviteten med bil 

och lämnar dem efteråt för att de ska ha möjlighet att ta sig till lokalen. I enkätundersökningen 

och gruppdiskussionerna bekräftas det också att några av respondenterna är i behov av en 

hjälpkontakt som kan följa dem till och från aktiviteten. Detta kan vara av praktiska skäl eller att 

man är rädd att vara ute själv som det framkom i en gruppdiskussion att några var: “Till en 

början pratar tjejerna om att en del kanske inte kommer för att de är rädda att vara ute själva, 

både när de ska till och från aktiviteten” (gruppdiskussion AxxessUmeå).  
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En annan hjälpkontakt som kommer på tal i intervjuerna med deltagarna är projektledaren 

Petra Molin
9
 och hennes dåvarande kollega. Ett exempel är respondent 4 som svarar på hur 

hon skulle göra om hon vill pröva en ny aktivitet och hon svarar “ Ja Petra, går till Petra och 

säger ‘vi vill göra sådär’… ja. Hon kan hjälpa tror jag.” (Respondent 4). Flera andra säger att 

de tror att Petra Molin kan hjälpa till men kan inte specificera med vad de tror att det skulle 

kunna vara. 

 

Ja kanske [att Molin kan hjälpa], aa jag kan inte säga vad men jag skulle i alla fall få 

någon slags hjälp av dom om jag behövde kanske jag tror det. - Respondent 2 

Molin bekräftar också att flera av deltagarna ber henne om hjälp, främst handlar det som att de 

frågar om vilka olika aktiviteter som finns. Hon för också vidare deltagarnas önskemål om 

aktiviteter och deras förutsättningar för att delta till olika förningar. Andra kontakter som Molin 

tänker är viktiga för deltagarna är ledarna för aktiviteterna.  

 

[Ledarna] skapar ju en god kontakt med tjejerna och jag tänker att dom också blir viktiga 

vuxna i tjejernas vardag, som dom kan vända sig till. - Petra Molin  

Några av de deltagare vi intervjuat nämner också viktiga hjälpkontakter utanför AxxessUmeå 

som har kunnat hjälpa dem och visat några fritidsaktiviteter. Ett exempel är personalen på 

boendet för ensamkommande flyktingar som presenterar olika aktiviteter för de som bor där. 

Molin menar att även lärarna på skolan är viktiga kontakter för de nyanlända tjejerna.  

 

[...] en person på skolan som jobbar med just liksom dom elever som går på 

språkintroduktion. Så hon hade väldigt god kontakt med många tjejer så jag kunde hänga 

med henne på skolan, ett sätt att få kontakt - Petra Molin 

 

Några som många deltagare i aktiviteterna har lärt känna bättre är andra deltagare. Trots detta är 

det inte alla som ser de andra deltagarna som en kontakt som kan hjälp dem. En av 

respondenterna tänkte att de andra deltagarna på aktiviteterna är i samma situation och inte kan 

                                                        
9
 En anledning till att så många av respondenterna nämnt Petra Molin som en hjälpkontakt kan ha att göra med att 

det var genom henne som vi kom i kontakt med flera av respondenterna. 
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hjälpa henne, eller som hon utrycker det: “Mina kompisar kan inte hjälpa mig, dom är som mig, 

dom behöver hjälp själv.” (Respondent 1). Detta visar alltså på att de nyanlända tjejerna inte 

behöver vilka hjälpkontakter som helst utan de behöver kontakter som sitter på den förmån som 

de vill uppnå (se Portes, 2998, s7). I det här fallet är den förmånen ofta kunskap om det svenska 

föreningslivet. 

 

8.3.4 Informationskanaler 

Informationskanaler är det sätt man väljer att nå den information man söker (Coleman, 1988, 

s104). Både i våra intervjuer i enkätundersökningen och gruppdiskussionerna framkom det att 

det saknas informationskanaler mellan föreningslivet och de nyanlända tjejerna. Deltagarna 

uttryckte ett behov av kunskap om aktiviteter, vad som finns att göra och vem man kan vända sig 

till för att få information. En av deltagarna berättade under intervjun att AxxessUmeå saknade 

hennes telefonnummer och att det var den informationskanalen hon ville använda sig av för att 

inte missa information om aktiviteter. Istället fick hon information om vissa aktiviteter via sina 

kompisar. 

 

Ibland jobbar jag, ibland går jag på skolan och ja har inte eller har mycket i skolan som 

jag hade och ibland är det så att de inte har någon aktivitet också säger dom till mig att nu 

har vi varit där. Alltså jag dom har inte mitt nummer så jag har inte varit från början där 

så jag brukar höra från dom brukar säga till mig, ‘vill du hänga med’ det händer sådant 

där liksom - Respondent 2 

Respondent 2 är inte ensam om att få information om fritidsaktiviteter via sitt kontaktnät. Flera 

respondenter säger att de inte vet hur de skulle göra ifall de skulle vilja prova en ny aktivitet eller 

lära sig någonting. Vilket är ett tecken på att de saknar kontakter i föreningslivet. Andra 

respondenter säger att de skulle vända sig till någon av sina hjälpkontakter. En av respondenterna 

svarade olikt de andra respondenterna att hon skulle söka information utanför sitt kontaktnät och 

använda sig av internet om hon ville lära sig dansa.  

 

Kanske googla sådan dans där man kan dansa, det finns tider och man kan gå själv och  

fråga den som är lärare där om man kan vara med eller så - Respondent 2 
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Att söka information utanför sitt kontaktnät är ofta mer tidskrävande menar Coleman och säger 

att det är därför många istället går via sina kontakter (1988, s104). Har man inte de kontakterna 

som behövs behöver man dock söka utanför kontaktnätet. I vissa sammanhang kan det också 

vara det effektivaste sättet att gå via andra informationskanaler som tillexempel internet. 

 

Då rekryteringen till föreningar ofta sker genom medlemmarnas kontaktnät, så kallad 

kompisrekrytering eller mun mot mun metoden som Bjuhr (2012) kallar det, är det svårt för de 

som saknar kontakter, till exempel nyanlända att komma i kontakt med föreningslivet. 

Föreningar och organisationer måste därför hitta nya vägar för att nå gruppen nyanlända tjejer. 

De informationskanaler som föreningarna i AxxessUmeå använder för att nå ut till nyanlända 

tjejer är enligt Molin Facebook, affischer, tidningar, radio och via lärarna. Men även mer direkta 

metoder som att ledaren som håller i aktiviteten går runt i skolorna och delar ut flyers. 

 

Ja, det är ju dels på Facebook, dels med affischer och om det är större arrangemang så är 

det ju också tidningar och radio och sådär beroende på vilket medie som vill ta upp det. 

Vi ger ju ut information till lärarna och går ut och informerar personligen och lämnar 

flyers och sådärnt där. Och då helst den som personen som ska ha aktiviteten i den mån 

det är möjligt - Petra Molin 

 

Projektledaren och några av ledarna smsar också de deltagare som de har telefonnumret till inför 

en aktivitet. Andra sätt som deltagarna har fått ta del av information är via ledarna för de olika 

aktiviteterna. Vissa av ledarna är aktivt ute på skolorna och i klassrummen för att berätta om 

kommande aktiviteter för deltagarna. Andra har affischerat om olika aktiviteter eller valt att smsa 

de deltagare som de har nummer till och kan ibland uppmana dem om att ta med fler vänner till 

nästa aktivitet. Molin anser att det behövs fler föreningar och organisationer som jobbar på det 

här sättet för att nå ut till denna målgrupp och andra som saknar kontakter inom föreningslivet. 

Då Molin menar att ansvaret att hitta en fritidsaktivitet inte ska ligga hos deltagarna utan hos 

föreningarna och organisationerna själva. Om föreningarna ska nå grupper som har få eller inga 

kontakter inom föreningslivet fungerar alltså inte deras traditionella metod att gå igenom 

medlemmarnas kontaktnät då det är dessa människor man missar genom att använda den 

metoden. Istället måste nya informationskanaler upprättas i form av hemsidor eller anslagstavlor 
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eller i form av nya kontakter. Då kontakter är den informationskanalen som enligt Molin 

fungerar bäst (se Coleman, 1988, s104). 

 

8.3.5 Tillit 

Under våra observationer har vi kunnat se den kvalitativa delen av deltagarnas sociala kapital i 

form av bland annat den ömsesidiga tilliten mellan deltagarna och ledaren på aktiviteten (se 

Rothstein, 2003, s110-112). Detta visar sig bland annat av att deltagarna är på aktiviteten för att 

den är av intresse och de vill lära sig något nytt, vilket gör att de lyssnar uppmärksamt till 

ledaren som sitter på kunskapen om aktiviteten i fråga (se Coleman, 1988, s102-103). Ledaren i 

sin tur har tillit till deltagarna att de ska komma till aktiviteten och att de ska vara aktiva, utan 

dem hade aktiviteten varit utan mening. Det finns också tillit deltagarna emellan som bygger på 

att de förväntar sig att det ska komma andra deltagare på aktiviteten. 

 

Respondenterna har under intervjuerna uttryckt en tillit till projektledaren och ledarna på 

aktiviteterna i form av att se dem som hjälpkontakter och projektet i sig då de kommer på 

aktiviteterna. Denna tillit som finns både till ledare och deltagare kan på samma sätt som under 

våra observationer och intervjuer förväntas hittas i de flesta aktiviteter AxxessUmeå 

rekommenderat. Detta eftersom tilliten grundas i förväntningar och uppfylls inte dessa kommer 

aktiviteten inte att bli av eller kunna fortsätta. Föräldrarna visar också tillit till deltagarna, ledarna 

och projektet i sig när de låter sina barn delta på aktiviteterna. Under året som AxxessUmeå har 

funnits har det kommit fler och fler deltagare på aktiviteterna som projektet samarbetar med 

vilket tyder på ökad tillit till projektet och de aktiviteter som rekommenderas.  

 

Redan från AxxessUmeås start då de utförde enkätundersökningen visade det sig att de 

nyanlända tjejerna efterfrågade en trygghet när det gällde att ta sig till en aktivitet första gången. 

Vissa av deltagarna ville ha följe till aktiviteten medan andra ville att någon skulle möta dem. 

Deltagarna har även uttryckt att de skulle vilja träffa ledaren till en aktivitet innan aktiviteten 

börjar samt att de önskar en “[...] speciell person som de kan fråga om saker” (Enkätsvar 

AxxessUmeå). Detta för att de skulle känna sig säkrare med någon de kunde känna tillit till då 
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aktiviteten var ny. Att ha någon kontakt kopplad till den nya situationen var alltså viktigt för 

deltagarna för att de skulle känna sig trygga. 

 

I gruppdiskussionerna som AxxessUmeå gjorde i början av projektet kom det fram att deltagarna 

ville ha fler fritidsaktiviteter för att lära känna varandra bättre. Detta tyder på att deltagarna inte 

bara ville träffa nya människor och öka den kvantitativa delen av sitt sociala kapital utan också 

den kvalitativa genom att lära känna redan befintliga kontakter ännu bättre och bygga upp en 

starkare tillit i relationen. 

 

Det som hittills har skrivits om socialt kapital och ytliga kontakter bygger således på att det finns 

en tillit mellan parterna för att en igenkännandekontakt ska bli djupare. Det krävs också tillit till 

ledarna på aktiviteterna och till organisationerna som håller i det för att deltagarna ska känna sig 

lockade att gå dit. Tilliten talar om styrkan i olika relationer vilken är en del av det kvalitativa 

sociala kapitalet (Rothstein, 2003, s110-112.) Denna tillit byggs upp av deltagare emellan samt 

mellan deltagare och ledare, när de träffas regelbundet (Granovetter, 1973, s1362-1368). 

 

9. Slutsatser och diskussion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka de ytliga kontakternas betydelse för unga nyanlända 

tjejers sociala kapital. Detta har besvarats utifrån tre frågeställningar: 

Vilken typ av ytliga kontakter har AxxessUmeå bidragit med? 

Hur upplever deltagarna de nya ytliga kontakterna som de fått via AxxessUmeå? 

På vilket sätt har deltagarnas fritid påverkats av att delta i fritidsaktiviteter AxxessUmeå har 

samarbetat med? 

  

9.1 Deltagarnas nya ytliga kontakter 

AxxessUmeå har bidragit med ytliga kontakter av olika styrka, allt från igenkännandekontakter 

till starka hjälpkontakter som ligger på gränsen till nära kontakter. De har också bidragit med 

ytliga kontakter som har liknande bakgrund och erfarenheter som deltagarna själva och kontakter 

som har suttit på ny kunskap som de kunnat delge deltagarna. De som deltagit på en aktivitet har 

främst fått kontakt med andra nyanlända men alla har också fått någon typ av kontakt med 
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ledaren för aktiviteten och flera av de vi intervjuat hade också kontakt med projektledaren Petra 

Molin
10

. Vår andra observation visade även exempel på när deltagarna fått kontakt med 

svenskfödda ungdomar. Att få kontakt med andra tar tid, vi uppskattar att starkast kontakt med 

andra deltagare fick de som var med på sommarjobbet som pågick i tre veckor. Återkommande 

aktiviteter har också större potential att ge starkare ytliga kontakter än enstaka aktiviteter (se 

Granovetter, 1973, s1362-1368).  

 

Några av respondenterna upplever att de har för få ytliga kontakter som kan hjälpa dem och bidra 

med nya kunskaper. Några av respondenterna saknar speciellt svenskfödda kompisar i deras egen 

ålder då dessa upplevs som svårare att få kontakt med på grund av språket. En av respondenterna 

kände att hennes kontakter som också var nyanlända inte kunde hjälpa henne med det hon 

önskade därför att de befann sig i samma situation. Respondentens nyanlända kontakter hör till 

det sammanbindande sociala kapitalet och ger bland annat en viktig trygghet men detta upplevde 

inte respondenten som tillräckligt. Ytliga kontakter som befinner sig i en annan situation än 

respondenten själv kan bidra till hennes överbryggande sociala kapital och eventuellt ge nya 

kunskaper (se Putnam, 2000, s21-22). Vi har också noterat att projektet erbjudit kontakter främst 

med andra tjejer och inte med killar i deltagarnas egen ålder.   

 

9.2 Upplevelsen av de nya ytliga kontakterna 

Deltagarna upplever alltså inte deras ytliga kontakter som tillräckliga även om AxxessUmeå har 

bidragit med fler. De kontakterna som har andra erfarenheter och är mer olik de själva, till 

exempel aktivitetsledarna och projektledaren upplever de kan hjälpa dem, bland annat med att ge 

information om föreningslivet och med att skjutsa till och från en aktivitet. De upplever också att 

de nya kontakterna har gett dem en roligare fritid och mer kunskap om Umeås föreningsliv. 

AxxessUmeå har också fört vidare önskemål och har fått föreningar att starta aktiviteter som de 

nyanlända tjejerna önskade fanns. Projektledaren har även berättat om fall då deltagare på 

aktiviteter träffats och blivit riktigt bra kompisar vilket ger trygghet. 

 

 

                                                        
10

  En anledning till att så många av respondenterna nämnt Petra Molin som en kontakt kan ha att göra med att det 

var genom henne som vi kom i kontakt med flera av respondenterna. 
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9.3 De ytliga kontakternas påverkan på det sociala kapitalet 

Att deltagarna har fått både fler och starkare kontakter har ökad både den kvantitativa och den 

kvalitativa delen av deras sociala kapital (se Rothstein, 2003, s110-112). Deltagarnas kontakter 

som precis som dem är nyanlända ökar deltagarnas sammanbindande sociala kapital och skapar 

en trygg miljö för medlemmarna och ger dem ett psykologiskt stöd. Projektledaren och ledarna 

som deltagarna fick kontakt med bidrar till deltagarnas överbryggande sociala kapital och då de 

är kontakter med flera andra egenskaper än deltagarna själva kan de bidra med mer ny kunskap 

(Portes, 1998, s7; Putnam, 2000, s21-24). Den typen av aktiviteter AxxessUmeå rekommenderar 

till nyanlända tjejer menar Lizardo (2013) leder till större chans att få ett jobb via någon av sina 

ytliga kontakter. Även Behtouis (2006, s32-37) och Corwell (2004, s25) menar att ett stort 

socialt kapital leder till framgång på arbetsmarknaden, speciellt för ungdomar med utländsk 

bakgrund och kvinnor.  

 

Deltagarna har genom AxxessUmeå fått både ett sammanbindande och överbryggande socialt 

kapital. Att det fortfarande finns problem med att få nyanlända och svenskfödda att gå på samma 

aktiviteter samt att det bildas subgrupper inom gruppen nyanlända på aktiviteterna tyder på att 

det behövs fler ytliga kontakter inom föreningslivet och att det överbryggande sociala kapitalet 

är för litet (se Granovetter, 1983, s201). Från deltagarnas berättelser om vad de har fått ut av 

projektet verkar AxxessUmeå alltså ha påverkat deras sociala kapital och därigenom gett 

gruppen större möjligheter. Trots detta vill de flesta respondenterna ha ytterligare ett större 

kontaktnät och socialt kapital och om projektet fortsätter verkar de kunna hjälpa till med det. 

 

9.4 Delaktighet i föreningslivet och samhället 

Nyanländas sociala nätverk har stor betydelse för deras eventuella deltagande, känsla för 

föreningslivet och känslan av att ingå i ett sammanhang (Lagergren & Fundberg 2010, s56). 

Föreningslivet är en viktig del av det svenska samhället vilket vi bland annat kan se av SCBs 

statistik som visar att 79 procent av befolkningen är med i en eller flera föreningar (SCB, 2011, 

s26). Att känna sig delaktig i föreningslivet leder till en känsla av tillhörighet i samhället. 

Projektledaren reflekterar över detta: 
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Det viktigaste syftet [med AxxessUmeå] tänker jag är att öka möjligheterna för 

nyanlända tjejer att delta i fritidsaktiviteter och då blir det ju också i förlängningen i, 

alltså att dom känner en tillhörighet till samhället - Petra Molin 

Molin hoppas alltså att AxxessUmeå inte bara ska leda till att de nyanlända tjejerna känner sig 

delaktiga i föreningslivet utan i hela samhället. Genom att projektet har gett deltagarna en ökad 

tillit till olika typer av kontakter i föreningslivet och organisationer i stort har deltagarna också 

fått en ökad tillit till samhället. Genom en ökad tillit till samhället kan nyanlända tjejer bättre ta 

för sig av samhällets förmåner som till exempel föreningslivet samt utnyttja dessa på ett bättre 

sätt än vad de kunde ha gjort om de inte varit lika delaktiga samt haft ett mindre socialt kapital.  

 

För att nyanlända ska kunna använda föreningslivet för att känna en större delaktighet i samhället 

behöver de enligt Möller (2010) först komma över ett par hinder. De hinder som vi har sett i den 

här studien är att deltagarna har svårt att ta sig till aktiviteten, att de inte har tid eller råd, de 

saknar information om föreningslivet och många aktiviteter ställer för höga krav på deltagande 

och prestation. Deltagarna saknar också ytliga kontakter vilket gör att det bildas subgrupper som 

gör att nya medlemmar kan känna sig utanför (se Granovetter, 1983, s201). Andra hinder är 

föreningarnas ekonomiska resurser och brist på kunskap om hur man når målgruppen och 

föräldrarna. Möller pekar på språkliga, kulturella och kommunikativa hinder men vi ser alltså 

främst kommunikativa hinder som måste övervinnas för att föreningarna ska kunna vara ett sätt 

för nyanlända att komma in i samhället. Detta innebär att från föreningar och organisationers 

sida måste en omstrukturering ske av hur man rekryterar nya medlemmar. För att nå en specifik 

målgrupp så som unga nyanlända tjejer måste föreningar och organisationer själva komma i 

kontakt med gruppen, då de saknar ett större socialt kapital och kan därav inte nås genom 

kontakter, vilken är den vanliga vägen att gå vid rekrytering av nya medlemmar (se Bjurh, 2012). 

 

9.5 Kollektivt socialt kapital 

I analysen har vi kollat på de nyanlända tjejernas sociala kapital på individnivå. Men att 

nyanlända får fler ytliga kontakter och deltar i sociala nätverk gör också att samhället får ett 

större socialt kapital på en kollektiv nivå. Putnam menar att det kollektiva sociala kapitalet består 

av nätverk, normer för ömsesidighet och tillit som bidrar till samhällets effektivitet genom att 
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underlätta spontant samarbete mellan människor (1996, s201). Genom att de nyanlända tjejerna 

nätverkar på fritidsaktiviteterna stimuleras deras kontaktskapande vilket leder till en ökad tillit 

mellan dem och deras normer för ömsesidighet blir starkare (Putnam, 1996, s209; 2000, s20). 

Putnam menar att ett samhälle med ett stort socialt kapital är mer välfungerande då det finns 

bättre förutsättningar för spontant samarbete än i ett samhälle med ett litet socialt kapital (1996, 

s201-204). Att nyanlända tjejer deltar mer i fritidslivet gynnar med andra ord inte bara den 

enskilda gruppen utan hela samhället. Genom att de nyanlända tjejernas ökade sociala kapital 

ökar även samhällets sociala kapital och gör att fler litar på andra människor och på den rådande 

samhällsstrukturen, samt att det finns förutsättningar för att samarbeten mellan olika grupper 

eller organisationer spontant kan uppstå. Det tycks alltså fungera att stimulera kontaktskapande 

och genom det öka enskilda individers och hela samhällens sociala kapital vilket gynnar alla. 

 

9.6 Framtida forskning 

Det vore ett intressant ämne för framtida studier att titta vidare på hur de unga nyanlända tjejers 

sociala kapital fortsätter att utvecklas och hur det sociala kapitalet kan hjälpa dem i framtiden då 

de inte längre definieras som nyanlända (eller unga). Ett annat ämne för framtida forskning är de 

nära kontakternas betydelse för nyanländas tjejers sociala kapital. Då det finns andra projekt 

liknande AxxessUmeå i Sverige samt Umeå kan man undersöka vad de projekten gett deltagarna 

för kontakter och hur de kan ha påverkat deras sociala kapital. Eventuellt kan man också jämföra 

hur olika projekt ger eller stimulerar kontaktskapande bland unga nyanlända. Man kan också 

tänka sig att undersöka andra projekt som vill öka andras sociala kapital genom kontaktskapande 

för att se hur deras sociala kapital ter sig och vad de kan få ut av ett ökat socialt kapital.  
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11. Bilagor 

 

11.1 Bilaga 1 - Intervjuguide, deltagare AxxessUmeå 

 

Inledande bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Vilken inriktning/vilket program läser du på Fridhemsgymnasiet? 

Hur länge har du bott i Umeå? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Vad tycker du mest om att göra på fritiden? 

 

Fritid och kontakter innan Sverige (kan potentiellt vara känsliga frågor för en del!!) 

Vad hade du för fritidsintressen innan du flyttade till Sverige? 

Kände du någon i Sverige innan du flyttade hit? - Vilka var det? Familj, vänner, bekanta, i din 

egen ålder? Hur många? 

Hur tycker du att det har gått att lära känna nya personer i Sverige? -Har det varit lätt/svårt?   

Är det några speciella personer som har varit viktiga för dig? 

Är det några speciella personer som har hjälp dig lära känna ännu fler? 

Har du något tips på hur man kan lära känna nya personer om man kommer som helt ny till ett 

ställe? (tex, nytt land, stad, skola). 

 

Fritid i Sverige innan AxxessUmeå  

Vad hade du för fritidsintressen i Sverige innan du började i AxxessUmeå?- Vad tyckte du om 

din fritid då? Var det någonting som du saknade? Gjorde du någonting då som du saknar nu? 

 

Deltagande i AxxessUmeå 

Hur fick du veta om AxxessUmeå? 

Hur länge sedan var det? 

Vad tänkte du när du först hörde om projektet? - Roligt /tråkigt? Bra/Dåligt? Att det var 

någonting för dig?  

Vad tycker du om projektet nu när du provat på? - Har du fått en annan bild/uppfattning/syn? 

Vilka aktiviteter har du varit på som projektet har anordnat? 

Hur ofta deltar du? - Går du på alla aktiviteter eller bara några stycken?  

Vad är det som gör att du går på en aktivitet eller inte? 

Vilka aktiviteter har varit bäst? - Varför? 

Varför finns AxxessUmeå? 

(AxxessUmeå vill hjälpa unga nyanlända tjejer till en rikare/roligare fritid.) Har projektet gjort 

din fritid roligare?- På vilket sätt/Hur? 
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Fritidsaktiviteter utanför AxxessUmeå 

(fika med kompisar, spela spel, sport, bio, se på film, sy, laga mat, läsa m.m) 

Förutom de du gör tillsammans med AxxessUmeå, vad brukar du annars göra på fritiden? 

Hur kom du på att du ville göra det på fritiden?  

Hur fick du veta om de aktiviteterna? 

Hur ofta gör du det? 

Vad är det som är roligt med den aktiviteten? 

 

Kontakter och fritid genom AxxessUmeå 

Har du lärt känna några nya personer när du varit med i AxxessUmeå? 

Är det någon speciell aktivitet som du fått prova på genom AxxessUmeå som du håller på med 

ofta eller som du skulle vilja hålla på med ofta? 

Varför just denna/dessa aktiviteter? 

Är det viktigt för dig att ha saker att göra på fritiden? Vilka aktiviteter är viktiga?  

Hur mår du efter en aktivitet med AxxessUmeå? 

Vill du fortsätta med någon av aktiviteterna efter AxxessUmeå? 

Om du vill prova en ny fritidsaktivitet. Vet du vem du ska fråga? Vem? 

 

Framtiden 

Tror du att personerna som du lärt känna i AxxessUmeå kan hjälpa dig med någonting i 

framtiden? Vad kan det vara i så fall?  

Är det någonting du skulle vilja lära dig? - Vad? Vet du vem du skulle fråga om det? 

Vad vill du göra efter gymnasiet? Plugga/läsa/studera vidare? Känner du någon på universitetet/ 

högskola? 

Vad vill du jobba med i framtiden? Känner du någon som jobbar som det? om ja; Vart har du lärt 

känna den personen?  

 

Övrigt 

Är det någonting du tycker vi glömt att fråga? 

Är det någonting annat du skulle vilja säga? 

 

Utvärdering av intervjun 

Är det någonting vi hade kunnat göra bättre till nästa intervju? 
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11.2 Bilaga 2 - Intervjuguide, Projektledare 

 

Anonymitet 

Är det okej om vi nämner ditt namn i uppsatsen? 

Är det okej att vi citerar dig ur den här intervjun? 

 

Inledande bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Är du född i Sverige? 

Vad tänkte du när du först fick höra om projektet? 

Varför sökte du till jobbet som projektledare för AxxessUmeå? 

 

Om AxxessUmeå 

Vad ser du som projektets viktigaste syfte? 

Hur tycker du att projektet har lyckats med det? 

 

Kontakt med deltagarna 

Hur kom du i kontakt med potentiella deltagare första gången? Var det lätt/svårt? Använt flera 

metoder? 

Hur har du gjort för att följa upp den första kontakten? Har du använt flera metoder? 

Informationskanaler. Lätt /svårt?  

Upplever du att det finns några hinder som försvårar kontakt? vilka? 

Hur väl skulle du säga att du känner deltagarna? Hur många? Igenkänning, hälsning eller hjälp? 

Hur har det gått att bygga en relation med deltagarna? 

Hur ofta har du kontakt med deltagarna? 

 

Vad tror du att deltagarna kan få ut av kontakten med dig? 

Vad upplever du att de använder sin kontakt med dig till? Frågar de om hjälp? om vad?  

Hur kan du hjälpa och med vad? Slussar du dem vidare? 

 

Projektledarens roll 

Hur ser du på din egen roll i projektet? 

Finns det några problem med den rollen som du har nu? 

Hur jobbar du för att lösa de problemen? 

 

Ledarnas och organisationernas/föreningarnas roll 

Hur ser du organisationernas och föreningarnas roll? Hur bemöter de projektet?  

Tror du att de upplever en skillnad sedan innan projektet startade? 
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Vad får du för respons av organisationer och föreningar när du presenterar projektet? 

Hur ser du på ledarna av aktiviteterna och deras roll? 

Vilka hinder upplever de att det finns för att få med sig den här gruppen i deras organisationer?  

 

Ge deltagarna nya kontakter 

Hur jobbar ni/du för att deltagarna ska få nya egna kontakter? Hur går det jobbet? Bra/dåligt 

Vilka problem finns? 

Hur har ni gjort för att deltagarna ska bli mer självständiga? Hur har ni gjort för att de själva ska 

hitta aktiviteter? 

Hur ser du på deltagarnas kontakt med varandra?   

Har du upplevt att de har skaffat sig nya kontakter i gruppen? Om ja, vilka typer av kontakter? 

Om nej, varför tror du inte de har fått nya kontakter? 

Är det viktigt att deltagarna får kontakt med andra utanför gruppen? -Du nämnde att du önskade 

fler svenskar på aktiviteterna. Hur tänkte du då? 

Hur ser du på deltagarnas kontakt med ledarna? 

 

Om materialet vi redan samlat in 

Vem genomförde gruppdiskussionerna som vi fick sammanfattningar på? 

 

Aktiviteterna 

Hur har de aktiviteter som anordnats valts ut? På vilka grunder? 

Hur upplever du deltagandet på aktiviteterna? (hur många kom, vad gjorde de, stämningen osv) 

Upplever du någon skillnad på hur populära en aktivitet är, alltså hur många som kommer och 

hur stämningen är på aktiviteter som är regelbundet återkommande än sådana som är bara en 

gång? 

Upplever du någon skillnad på hur populär en aktivitet är om det bara är nyanlända eller om det 

är en mer blandad grupp? 

Upplever du någon skillnad om det är både tjejer och killar och när tjejerna är ensamma? 

Har du upplevt några svårigheter för deltagarna i samband med en aktivitet? 

-Diskriminering 

-Språklig barriär 

-Kulturell barriär 

-Att killar tar för stor plats om de är med 

-Föräldrarna (brist på kunskap / inställning) 

-andra/övriga hinder? 

Hur annonserar du/ni för en aktivitet? 

När vi har intervjuat deltagarna har de svarat väldigt lika om vad de gör på fritiden. Vissa 

aktiviteter verkar vara populärare än andra. Har du någon teori om varför det är så? 

 

 Efter AxxessUmeå  
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Anser du att deltagarna fått den kunskap så att de kan hitta en aktivitet på egen hand? Om ja, hur 

tänkte du då? Om nej, varför inte? 

Efter projektet avslutats, på vilket sätt önskar du att kunskaperna som fåtts under projektet kan 

bidra till de före detta deltagarna och till de nya nyanlända tjejerna som kommer till Sverige?  

Hur tror du att det kommer att bli? Behövs det ett stående projekt eller kommer det att fungera 

även utan AxxessUmeå? 

 

Övrigt 

Är det någonting du tycker vi glömt att fråga? 

Är det någonting annat du skulle vilja säga? 
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11.3 Bilaga 3- Informantbrev 

Informantbrev till deltagare i projektet AxxesUmeå 

 

Vi heter Elin Swartling och Michaela Bergström och håller på att skriva vår C-uppsats i ämnet 

Sociologi på Umeå Universitet. 

 

Vi ska skriva om projektet AxxessUmeå och därför vill vi intervjua dig som är eller har varit 

med i AxxessUmeå för att ta reda på vad du tycker om projektet. Har du provat på nya 

aktiviteter? Har du lärt känna fler personer? Fått fler vänner? Vad gör du på fritiden? 

 

På intervjuerna kommer vi, Elin och Michaela och du att vara med. Om du vill kan vi intervjua 

dig och en kompis som också har varit med i AxxessUmeå samtidigt. Intervjuerna kommer att 

vara ungefär 30-60 minuter långa. Vi kommer att spela in intervjun. Inspelningen kommer bara 

användas till vår uppsats och ditt namn kommer inte vara med så ingen utom vi, Elin och 

Michaela vet att det är du som svarat på frågorna. Vi ska diskutera intervjun med vår lärare Åsa 

Gustafson och tre andra studenter men de kommer inte få veta ditt namn. Det är helt frivilligt att 

vara med i undersökningen och du kan sluta intervjun när du vill utan att behöva säga varför. 

 

Maila eller ring oss om du har några frågor.  

Umeå 2013/11/ 18 

Student Elin Swartling  

elinswartling@gmail.com 073-0488593 

Student Michaela Bergström 

greays@hotmail.com 072-2206282 

Handledare, lärare/lektor Åsa Gustafson 

asa.gustafson@soc.umu.se 073-0770999 

  

mailto:elinswartling@gmail.com
mailto:greays@hotmail.com
mailto:asa.gustafson@soc.umu.se
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11.4 Bilaga 4 - Rekommendationer 

 

Rekommendationer 

Efter att vi har tagit del av projektet AxxessUmeå och intervjuat både deltagare och 

projektledaren om deras upplevelser kan vi här komma med några rekommendationer om hur 

projektet, gymnasieskolorna och kommunen kan arbeta vidare med frågan om nyanlända tjejers 

deltagande i föreningslivet.  

 

Rekommendationer till AxxessUmeå 

● Då många är intresserade av att delta på de olika aktiviteterna men missar dessa på grund 

av de saknar information om aktiviteten kan det vara både till deltagarnas och projektets 

fördel att försöka få kontaktinformation till alla som vill delta på olika typer av aktiviteter 

och sammanställa telefon- och maillistor att ge till organisationerna och föreningarna.  

● För att öka deltagarnas självständighet och självförtroende när det gäller att ta sig till och 

från aktiviteter rekommenderar vi att ledarna exempelvis följer deltagarna på bussen en 

gång istället för att alltid hämta och lämna med bil. 

● Att anordna fler aktiviteter för både nyanlända och de som bott i Sverige längre eller hela 

sitt liv för att öka deltagarnas överbryggande sociala kapital. 

 

Rekommendationer till föreningar och organisationer 

● Reflektera över föreningen eller organisationens sätt att rekrytera nya medlemmar och se 

över sätt att rekrytera grupper som står långt ifrån föreningslivet så som unga nyanlända 

tjejer. 

● Använd skolorna för att nå ut med information till ungdomarna om vilka aktiviteter ni 

erbjuder. Det är också viktigt att ledarna till aktiviteterna själva tar kontakt och pratar 

direkt med potentiella nya deltagare.  

● Ge föräldrarna information om aktiviteter för ungdomar så att vet om vilka alternativ som 

finns och så att de kan stötta sina döttrar i att prova på nya saker.  

● Ha mer spontanaktiviteter då deltagarna inte måste vara med varje gång prestera på 

matcher och så vidare utan att man kan komma på de aktiviteter man har lust och tid med.  
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Rekommendationer till Umeås gymnasieskolor 

● Hjälp till att sprida information om vilka fritidsaktiviteter som finns och visa hur eleverna 

själva kan söka upp informationen. 

● På lektioner föreslå föreningar eleverna kan gå med i om de är intresserade av ämnet och 

vill fördjupa sig. Till exempel föreslå att det finns hjälp med läxläsning, eller 

idrottsläraren kan ge information om föreningar som håller på med de olika idrotter som 

man testar under lektioner.  

 

Rekommendationer till Umeå kommun 

● Uppdatera kommunens hemsida vad gäller information om fritidsliv. 

● Erbjuda unga nyanlända sommarjobb då detta var mycket uppskattat av deltagarna och vi 

anser att det bidrog mycket till deras sociala kapital och fler av deltagarna engagerade sig 

sedan frivilligt i föreningar.   

 


