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ABSTRACT 

Lindqvist, Y. 2015. Livet i föreningslivet, en kvalitativ studie om Uppsala kommun och 

föreningslivet. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.  

 
Undersökningen handlar om hur Uppsala förvaltar sociala kapital i form av föreningsliv. Den handlar om hur 

Uppsala kommun arbetar med och ser på föreningslivet, hur några föreningar i Gottsunda ser på sin egen 

verksamhet, kommunen och föreningsliv i allmänhet. För att ge en teoretisk grund till min studie kommer jag att 

använda mig av Bourdieu’s begrepp socialt kapital, vilket i korthet innebär det värde som kommer ur sociala 

nätverk. Det är en kvalitativ studie, där resultatet främst kommer från semistrukturella intervjuer och 

intervjupersonerna är tjänstemän från Uppsala kommun och företrädare för ett antal föreningar i Gottsunda. 

Uppsatsen visar att Uppsala kommun stödjer föreningslivet både finansiellt och främjar det genom arbeta fram 

en lokal överenskommelse som ska stärka dialogen mellan kommunen och föreningslivet. Relationen mellan 

kommunen och föreningslivet skulle behöva stärkas med ökad dialog och förståelse för den andra partens 

verksamhet och perspektiv. ”Den lokala överenskommelsen” utgör ett viktigt verktyg för en ökad dialog mellan 

parterna, men kommunen skulle också behöva sträcka ut en hand mot de föreningar som känner sig 

diskriminerade eller förbisedda.  

 

Keywords: Socialt kapital, föreningsliv, demokrati, politiskt deltagande, dialog. 

 

Handledare: Karin Backvall och Irene Molina. Ett stort tack riktas till mina handläggare för råd och stöd under 

resans gång.  
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1. INLEDNING 
 

Det finns en stor tilltro till att engagemang och föreningsliv leder till ökad politiskt aktivitet, 

menar författarna till boken Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella 

samhället. Detta har sitt ursprung i folkrörelsetanken, som innebär att folket övar sig i 

politiskt agerande genom att samlas kring gemensamma intressen. Folkrörelsetanken får 

vetenskapligt stöd av studierna om begreppet socialt kapital och ömsesidig tillit. Tanken är att 

medverkan i föreningslivet indirekt, via ökat intresse för politik, stärkt självförtronde och tillit 

till omgivningen kan leda till ett ökat deltagande i politiken (Bengtsson. & Kugelberg, 2009, 

s. 9-10). Denna uppsats syftar till att undersöka hur Uppsala främjar och förvaltar socialt 

kapital i form av föreningsliv. Detta tar jag reda på genom att svara på följande 

forskningsfrågor:  

 

 På vilket sätt stödjer och finansinerar kommunen föreningslivet?  

 På vilket sätt inkluderar Uppsala kommun föreningslivet i planeringsprocessen?  

 Hur ser relationen ut mellan Uppsala kommun och föreningslivet och hur skiljer 

skiljer sig bilden åt beroende på vem som tillfrågas?  

 

Uppsatsen inleds med ett kapitel där metoden för uppsatsen presenteras, det vill säga hur jag 

har gått tillväga för att komma fram till mina resultat. Kapitlet efter det ger en teoretisk ram 

till min studie och begreppet socialt kapital utvecklas, framförallt hur sociologen Pierre 

Bourdieu behandlar begreppet. Sista delen av teorikapitlet presenterar två studier som har 

gjorts om kommunala föreningsbidrag. Det är ett tema som återkommer flera gånger i 

uppsatsen och en teoretisk bakgrund ger intressanta perspektiv till ämnet. Materialet från min 

egen undersökning presenteras sedan i de följande två kapitlen och analyser görs efter hand 

kring de ämnen som tas upp. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där de 

stora dragen lyfts fram. En sammanfattning av uppsatsens resultat finns i slutkapitlet, men 

resultatet finns även i de analyser som görs efter hand i kapitel fyra och fem.  

2. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs hur denna uppsats är genomförd och vilken metod som har använts. 

Jag förklarar hur jag har genomfört mina intervjuer och motiverar valet av intervjupersoner. 

Syftet med kapitlet är att visa hur jag har gjort för att komma fram till mina resultat.  

 

2.1 Genomförande 

Jag inledde med att studera ämnet genom att undersöka litteraturen kring föreningsliv och 

dess betydelse för samhället. Ganska snabbt stötte jag på begreppet socialt kapital och 

bestämde mig för att använda det som teroretisk ramverk för min studie. Jag gjorde en 

litteraturstudie, dels av Bourdieu och det han skriver om socialt kapital, dels av andra forskare 

som har utvecklat begreppet. Kopplingar mellan socialt kapital och demokrati görs. Min teori 

består också av en genomgång av forskning som har gjorts om föreningslivet och främst hur 

det påverkas av kommuners bidragspolitik. Jag bestämde mig för att koncentrera mig på 

Uppsala kommun och Gottsunda. Den lokala nivån har alltid intresserat mig och jag var 
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nyfiken på föreningslivet i Gottsunda. Jag valde att ta in två perspektiv, hur Uppsala kommun 

ser på föreningslivet och hur föreningslivet, i form av några föreningar i Gottsunda, ser på 

kommunen och sin egen verksamhet. Ett antal intervjuer gjorde, de redovisas i tabell 1 och 2. 

Jag har sedan sammanställt resultatet från undersökningen i denna uppsats.  

 Kvalitativ metod är en metod som används för att beskriva ett fenomens egenskaper, 

kvaliteter. Syftet är att vaska fram och belysa de egenskaper som karaktäriserar den företeelse 

som undersöks, att hitta det som gör att man skilja den kvalitativt från andra företeelser. I en 

kvalitativ undersökning utgår man från en verklig företeelse och målet är att förstå mer om 

företeelsen, definiera den, att ordna de observationer man gör av företeelsen till något som går 

att förstå (Eneroth, 1984, s. 81).  Denna studie är framförallt en kvalitativ sådan och den 

metoden har jag använt eftersom jag ville illustrera och analysera upplevelser och åsikter om 

föreningslivet i Uppsala. Min analys görs utifrån litteraturstudier och kvalitativa intervjuer 

och jag kan därför inte generalisera i min analys, snarare fundera kring upplevelserna som de 

personer jag har intervjuat har delat med sig av.  

 Orden ”område” och ”samhälle” dyker upp då och då i uppsatsen. Med ett område menar 

jag en geografiskt begränsad plats, till exempel stadsdelen Gottsunda. Med samhälle beskriver 

jag något som innehåller det vardagliga livet, samhälleliga institutioner det vill säga det 

system som vi lever inom.  

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervju är antagligen den mest använda metoden i kvalitativ forskning, menar Bryman. Den 

kvalitativa interjvun rymmer flexibilitet, vilket förmodligen är vad som gör den så populär. 

Det finns flera typer av kvalitativa intervjuer, varav de mest använda är ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Intervjun ska kunna röra sig i olika riktningar utifrån intervjupersonens 

initiativ och det är möjligt att avvika från den intervjuguide som har utformats innan 

intervjun. Följdfrågor kan ställas och så att de följer de viktiga frågor som spår som kan 

uppstå under interjvun. De ska dock täcka de områden man är intresserad av, men det måste 

vara utifrån intervjupersonens perspektiv. Man bör tänka på att skapa ett dyker upp under 

intervjun. Fylliga och detaljerade svar är önskvärda. En semistrukturerad intervju har en lista 

över relativt detaljerade teman som ska beröras, men intervjupersonen ska kunna formulera 

sina svar med stor frihet (Bryman, 2011, s. 412-416). 

 

Om forskaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, istället för med en allmän 

vilja att utforska ett område eller tema, kommer han eller hon sannolikt att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika frågeställningar (Bryman, 2011, s. 415-

416).  

 

Frågorna ska vara relativt generella, så att de ger utrymme för alternativa visst mått av 

ordning i de teman som är aktuella, vara flexibel inför ordningsföljden i frågorna ska under 

interjvun  och att använda begripligt språk (Bryman, 2011, s. 419-420). Jag har gjort ett antal 

kvalitativa intervjuer i denna uppsats, dels med några föreningar i Gottsunda, dels med ett 

antal tjänstemän från Uppsala kommun. Nedan följer två tabeller som redovisar vilka typer av 

intervjuer som har gjorts.  
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Tabell 1. Intervju i personligt möte, med semistrukturella frågor, intervjulängd cirka 1-2 

timmar.  

 

De intervjuer som beskrivs i tabell 1 utfördes i ett personligt möte och de var cirka var 1 – 2 

timmar långa. Jag ställde semistrukturerade frågor, fick svar på dem och ställde följdfrågor 

utifrån den information som dök upp. Jag gjorde intervjuguider med ett antal teman och några 

mer specifika frågor knutna till mina teman, på det sättet som Bryman beskriver.  Jag ville 

dels få svar på specifika frågor knutna till olika teman, dels få reda på intervjupersonernas 

upplevelse ämnet. Av den anledningen var semistrukturella frågor passande, då de ger 

utrymme för flexibilitet, men ändå gör att intervjun kan styras in på specifika teman. 

 

 

Tabell 2. Kortare intervjuer, utförda per mejl eller telefon.  

 

Vad gäller intervjuerna som utfördes via mejl skickades ett antal frågor som de kunde svara 

på i lugn och ro. Jag hade ett antal kortare frågor som jag ville få svar på och då dessa 

intervjuer endast utgjorde ett komplement till de längre interjvuerna var mejlkontakt 

tillräcklig. Fördelen med att göra en intervju via mejl var att jag fick möjlighet att få tillgång 

till information på ett enkelt och tidseffektivt sätt. En intervju per mejl kan dock inte jämföras 

med vanlig intervju i ett personligt möte, då man får ett helhetsintryck av intervjupersonen 

och har möjlighet att ställa följdfrågor. Vid intervjun med Wilhelm Widerholm ställdes jag 

några frågor via telefon och skrev ned så som jag uppfattade svaren. Jag skickade den texten 

till Widerholm för genomläsning och fick en korrigerad version tillbaka. Jag ställde också 

Intervjuperson Plats för intervju 

Johan Göthberg,  processledare, 

kommunledningskontoret, Uppsala kommun 

I matsalen på 

stadsbyggnadsförvaltningen, 

Uppsala kommun 

Raoaz Majid, ordförande i föreningen Effekto På kontoret i föreningens lokal 

Seynab Haji, Kontakten, Studiefrämjandet 

I Kontaktens lokal i Gottsunda, 

innan verksamheten startade för 

dagen.  

Veronica Castillo, projektledare i föreningen LaSofta På café Storken i Uppsala 

Örjan Trapp,  samordnare, 

stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

I ett sammanträdesrum på 

stadsbyggnadsförvaltningen 

Intervjuperson Mejl/telefon 

Anneli Sundin, planarkitekt, 

stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 
Mejl 

Daniel Karlsson, utredningssekreterare för 

äldrenämnden, Uppsala kommun 
Mejl 

Göran Carlén, processansvarig, 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 
Mejl 

Wilhelm Widerholm, fritidsstrateg, 

stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 
Telefon och mejl 

Föreningsregistret, Statistiska centralbyrån Telefon 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/Organisation/forvaltningar/Stadsbyggnadsforvaltningen/
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några frågor via mejl till honom som han besvarade. De frågorna redovisas i det bifogade 

dokumentet med tillsammans med samtliga intervjuguider.  

 Kvalitativa intervjuer ska spelas in och sedan transkriberas eftersom det är bäst att inte bli 

distraherad av behovet att föra anteckningar, menar Bryman. Han säger dock också att 

intervjupersonerna kan bringas ut fattningen, att de kan bli oroade eller självmedvetna vid 

tanken på att bli inspelade och att deras ord bevaras åt eftervärlden. Även de som godkänner 

att bli inspelade kan de bli påverkade av att de blir inspelade och att intervjun riskerar att bli 

mindre intressant på grund av det.  Han menar också att det är en tidsödande process att spela 

in och transkribera och man får ett stort material som man måste ta sig igenom under analysen 

(Bryman, 2011, s. 428-429). Jag valde att inte spela in intervjuerna och eftersom jag inte ville 

göra någon obekväm, det kändes invaderande att fråga om jag kunde spela in dem. Jag ville 

att intervjusituationen skulle kännas så avslappnad som möjligt och antecknade därför under 

tiden istället. Det var ibland svårt att hinna med att anteckna, så jag kan ha missat viktigt 

information på grund av detta och jag fick ibland be dem att upprepa vad de sa. Efter 

intervjun sammanfattade jag allt och skickade texten för genomläsning till den som blev 

intervjuad för att rätta till eventuella missuppfattningar. Jag var noga med att sammanfatta 

intervjuerna så snart som möjligt efter att ha genomfört dem så att jag skulle minnas vad som 

sagts. En nackdel med att inte har spelat in intervjuerna är att jag inte kan gå tillbaka och se 

om det är något jag har missat eller leta efter något citat. Jag anser ändå att fördelarna 

överväger nackdelarna, det uppstod en trevlig stämning samtliga intervjuer och det störde inte 

nämnvärt att anteckna samtidigt. Eftersom jag inte spelade in var det dock inte lika lätt att 

citera intervjupersonen, vilken är en nackdel. I texten återges citat i kursiv stil, övriga 

intervjureferat återges med egna ord.  

 Man kan göra sitt urval av intervjupersoner på olika sätt, till exempel det Bryman kallar  

”målinriktat urval”, vilket handlar om att försöka skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval, forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer 

som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). På det sättet försökte jag göra 

mitt urval. Jag har valt Gottsunda som fokusområde eftersom det är ett område med viss 

koncentration av fattigdom och det verkade vara ett område som skulle vara intressant att 

studera. Jag fick tips av flera tjänstemän på kommunen som arbetar med föreningslivet om två 

föreningar i Gottsunda; LaSofta och Effekto. De ägnar sig åt att skapa aktiviteter för olika 

målgrupper  i Gottsunda, LaSofta främst för högstadieungdomar och Effekto främst för unga 

vuxna. De verkade intressanta för min studie eftersom de erbjuder människor sociala nätverk 

och jag ville se deras syn på föreningsliv och vilka effekter de ser av sin verksamhet. Jag ville 

också se hur de upplever kommunen och om de tycker sig få stöd därifrån.  

 Av föreningarna jag har intervjuat är det en förening, Studiefrämjandet, som skiljer sig 

från de andra. Studiefrämjandet har en verksamhet i Gottsunda, Kontakten, som ligger i 

Gottsunda centrum och som välkomnar människor som vill aktivera sig på olika sätt. Det är 

skillnad mellan en fristående förening och ett studieförbund som Studiefrämjandet, som har 

en annan ekonomi och anställda som kan ha kontakt med kommunen och arbeta med den 

nödvändiga administrationen på arbetstid. De bedriver ändå vad jag anser viktig verksamhet i 

Gottsunda och även de kan ge människor ett nätverk som de kanske inte annars skulle ha haft. 

Därför valde jag att även intervjua Studiefrämjandet. Jag är dock medveten om att de har 

andra förutsättningar och har tagit hänsyn till det i analysen.  

 Från kommunens sida ville jag få svar på hur den ser på föreningslivet, vilket stöd den 

ger, hur den upplever  relationen till föreningslivet och hur och var föreningslivet kommer in i 
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planprocessen. Örjan Trapp arbetar just nu med ett planprogram i Gottsunda. Han verkade 

vara lämplig som intervjuperson eftersom han arbetar med Gottsunda och med det sociala 

perspektivet i samhällsplaneringen. Johan Göthberg har under flera år arbetat med att ta fram 

en överenskommelse med föreningslivet, han är en länk mellan föreningslivet och 

kommunen, vilket är anledningen till att jag tyckte att han var en lämplig intervjuperson.  

Göran Carlén jobbar inom översiktsplanering och Anneli Sundin inom detaljplanering och 

verkade därmed lämpliga att svara på frågor om planeringsprocessen.  

 Det var inte helt lätt att veta vilka tjänstemän jag skulle intervjua på kommuen. Det blev 

delvis ett slumpmässigt urval genom att jag mejlade personer jag hade fått tips om, berättade 

vad min uppsats handlade om och bad om att bli hänvisad till lämpliga personer. Sedan följde 

jag hänvisningarna och hamnade till slut hos personer som verkade lämpliga och som hade 

möjlighet att träffas för en intervju eller svara på frågor per mejl.  

 I allmänhet upplevde jag att det var lätt att få igång ett samtal. Jag ställde först några 

inledande frågor för att sätta igång intervjun och jag upplevde att det fungerade bra. Samtliga 

jag träffade personligen verkade entusiastiska angående ämnet, hade mycket att säga om det 

och ingen verkade tycka att några frågor var extra svåra att svara på. Jag valde att följa med i 

det intervjupersonen började prata om, ta till mig av den information som kom fram och inte 

styra samtalet så mycket att jag skulle behöva avbryta ofta och få korta svar för att kunna 

hinna ställa alla frågor. På det sättet hamnade intervjuerna ibland en bit bort från ämnet, men 

oftast kom det fram spännande information som jag kanske inte hade fått om jag bara hade 

hållt mig till frågorna. Olika intervjuguider gjordes för varje intervju. De innehöll samma 

teman, men jag anpassade intervjuguiden till varje intervju beroende på vem jag skulle 

intervjua.  

 

2.3 Kartläggning 

Denna del handlar om tillvägagångssättet för att få fram information om kommunala 

föreningsbidrag och statistik om föreningslivets omfång i Uppsala.  Att kartlägga Uppsalas 

föreningsliv visade sig vara en svår uppgift.  Föreningar kommer och går, byter 

styrelsemedlemmar, vissa föreningar registrerar sig inte någonstans eller finns bara ett kort 

tag. En lista från statistiska centralbyrån visade att det finns cirka 3100 föreningar. Jag fick 

hjälp av en person från Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om antalet föreningar i 

Uppsala. För att få fram information om bidrag till föreningar gjordes en kort intervju per 

mejl med fritidsstrateg Wilhelm Widerholm, som nämns ovan. Vi hade först kontakt per 

telefon och efter en del överläggande kom vi överens om att han skulle beskriva i ord hur 

bidragen går till inom idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala. Idrotts- och fritidsnämnden delar 

ut olika sorts bidrag och att få ut alla de siffror till den datum jag behövde dem var inte 

möjligt. Daniel Karlsson, utredningssekreterare för äldrenämnden, Uppsala kommun gav mig 

siffrorna för den andel av kommunalbidraget som äldrenämnden och nämnden för vård och 

omsorg delar ut i bidrag till föreningar. Det går således inte att jämföra de tre nämnderna i 

siffror, men det visar att det är svårt att få en bild över bidragen till föreningar . Att få en 

helhetsbild över samtliga kommunala föreningsbidrag hade varit intressant, men det var för 

tidskrävande och min uppsats handlar inte enbart om bidrag. En kvantitativ undersökning om 

kommunala föreningsbidrag i Uppsala, med samtliga bidrag och vad de går till skulle vara en 

intressant uppföljning på denna uppsats.  
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2.4 Material 

Den teoretiska delen i denna studie  baseras främst på  teorier om begreppet socialt kapital, 

vilket handlar om det värde som kommer av sociala nätverk. I denna studie  undersöks hur 

Uppsala förvaltar och främjar sociala kapital i form av föreningsliv och för att jag ska kunna 

använda begreppet behövs det ett ett teoretiskt ramverk som definierar begreppet socialt 

kapital och visar vilken betydelse det kan ha för samället. Av den anledningen är Bourdieu’s 

tolkning av begreppet socialt kapital är centralt för min uppsats. Boken Föreningsliv, 

delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället står för en del av teorin som berör 

ämnet om kommunala föreningsbidrag. Detta är ett ämne som återkommer genom uppsatsen. 

Författarnas huvudpoäng är att kommunens bidrag kan begränsa föreningarnas verksamheter 

om reglerna för utdelning av bidrag är så pass styrande att föreningarna känner sig tvungna att 

ändra inriktning på sin verksamhet för att kunna få bidrag.  

 

2.5 Gottsunda som fokusområde 

Som tidigare nämnt har jag valt att intervjua föreningar från Gottsunda. Irene Molina skriver 

om Gottsunda i Stadens Rasifiering och att området har fått ett rykte om att vara ett 

”problemområde”. I början av 1980-talet kom det in oroande rapporter till kommunen som 

handlade om Gottsundas sociala situation. Det handlade om hög inflyttning, vandalisering, 

brottslighet och missbruk. Lägenheter i delar av Gottsunda började bli svåra att hyra ut och 

fylldes delvis med nyutskrivna personer från psykiatriska vården. Gottsunda har enligt Molina 

blivit en symbol för Uppsalas boendesegregation (Molina, 1997, s. 145-147). Enligt ett 

reportage från Svt i maj 2014 är Gottsunda och Eriksberg i Uppsala två stadsdelar som pekas 

ut av Rikskriminalen som områden där kriminella eventuellt är på väg att ta över. Rapporten 

säger också att polisen har svårt att arbeta i områdena och att det kan uppfattas av allmänheten 

att det är de kriminella som styr. Denna uppfattning delas dock inte helt av polisen i Uppsala 

och de boende (SVT, 141104). 

 Observera att detta är en bild som ges av Gottsunda och jag tolkar det som att Molina vill 

framhålla att de negativa representationerna utgör en diskurs som inte återger det varierade 

livet i Gottsunda. Även reportaget från SVT nämner att det Rikskriminalens rapport förmedlar  

inte delas helt av polisen i Uppsala och de boende i områdena. Det verkar finnas olika 

perspektiv om Gottsunda och jag ville få en egen bild genom att träffa människor som verkar i 

Gottsunda och se hur de ser på föreningslivet där.  Min utgångspunkt är att det finns många 

bilder av Gottsunda och att ingen av dem är objektivt sann. Jag vill inte späda på bilden av 

Gottsunda som ett kriminellt område utan jag försöker återge de perspektiv som mina 

intervjupersoner uttryckte. Ordföranden i Effekto har erfarenhet av det han kallar ”den 

kriminella världen i Gottsunda”. Det är hans syn på det hela och inte en objektiv sanning. 

Däremot hade de rykten om Gottsunda som har nått mig genom media väckt min nyfikenhet 

om området och av den anledningen valde jag att intervjua personer från föreningslivet i 

Gottsunda. Jag har inte inkluderat statistik som kan ge en bild av den faktiska situationen i 

Gottsunda, som hur Gottsundabornas ekonomi ser ut, hur många som är arbetslösa och hur 

stor andel som får bidrag. Det hade möjliggjort en annan typ av analys, jag hade kunnat 

jämföra upplevelserna om Gottsunda som mina intervjuer gav med faktiska siffror om 

fattigdom, kriminalitet och arbetslöshet. Mina frågeställningar berör dock inte detta och det 

vore intressant som framtida forskningprojekt. Mitt huvudfokus är att ta reda på hur Uppsala 
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förvaltar sociala kapital i form av föreningsliv och tre föreningar i Gottsunda får exemplifiera 

föreningslivet.  

3. SOCIALT KAPITAL 

 

Detta kapitel utgör den teoretiska ramen för uppsatsen. Den inleds med att förklara begreppet 

socialt kapital, framförallt återges Bourdieu’s definition. Efter det följer en text om det 

samband som finns mellan socialt kapital och demokrati. Sista delen av kapitlet handlar om 

hur kommunala föreningsbidrag kan påverka förvaltandet av det sociala kapitalet.  

 

3.1 Definition av begreppet socialt kapital 

Sociologen Pierre Bourdieu är en tongivande teoretiker vad gäller begreppet socialt kapital. 

Han menar att fördelningen av kapital strukturerar den sociala världen och är en avgörande 

faktor när det handlar om social framgång (Bourdieu, 1986).  Bourdieu nämner i sin bok 

”Distinction” något han kallar A three dimensional space.  

 

The primary differences, those which distinguish the major classes of conditions of existence, derive 

from the overall volume of capital, understood as the set of actually usable resources and powers – 

economic capital, cultural capital and also social capital (Bourdieu, 1984, s. 114).  

 

Jag tolkar detta som att Bourdieu menar att det som skiljer olika klasser åt är tillgången till 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital.  Donald Broady behandlar Bourdieu’s teori om 

kapital. Begreppet kapital syftar på tillgångar, symboliska eller materiella, som anses ha ett 

värde. Kulturellt kapital innebär kortfattat tillgångar som till exempel ett kultiverat språkbruk 

och en ingående kunskap om den erkända kulturen. Ekonomiskt kapital syftar på materiella 

tillgångar och en förtrogenhet om spelreglerna inom den ekonomiska världen. Socialt kapital 

handlar om släktband, kontakten vänner emellan, och andra sociala förbindelser (Broady, 

2002, s. 53). Nedan följer ett citat från Bourdieu som definierar socialt kapital.  

 

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – 

or in other words, to membership in a group – which provides each of its members with the backing of 

the collectivity-owned capital, a ‘credential’ which entitles them to credit, in the various senses of the 

word (Bourdieu, 1986). 

 

Jag tolkar det som att Bourdieu menar att socialt kapital innebär de samlade resurser som är 

knutna till tillgången till varaktiga nätverk som baseras på ömsesidiga kontakter. Socialt 

kapital innebär ”förbindelser” enligt Broadys tolkning av Bourdieu. Enligt Broady tänker sig 

Bourdieu att individerna i en grupp intar positioner, ackumulerar olika typer av kapital och 

skapar band till andra. Allt detta mynnar ut i tillgångar som alla medlemmar i gruppen tjänar 

på. Dessa tillgångar utgör det sociala kapitalet. Enligt Broady återkommer Bourdieu till 

samma tema i många undersökningar; att en högt värderad utbildning inte säkerställer 

framgång, det krävs att stöd från släkt, vänner och andra kontakter kan mobiliseras när det 

behövs. Broady menar att en första förståelse av begreppet socialt kapital handlar om den 

betydelse som vänskaps- och familjeband har. Det sociala kapitalet, menar Broady, belyser 
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förhållandet mellan tillgångar och på samma gång föreställningarna om samma tillgångar. Ett 

socialt kapital finns inte om det inte får ett erkänt värde (Broady, 2002, s. 56-58).  

 Bourdieu nämner skillnaden mellan symmetrisk och asymmetrisk fördelning av kapital. 

En symmetrisk fördelning kan oftast återfinnas hos högutbildade personer, som har hög 

inkomst och som samtidigt innehar ett högt kulturellt kapital. En asymmetrisk fördelning kan 

återfinnas hos till exempel lärare eller anställda, där det kulturella kapitalet dominerar i den 

ena fallet och det ekonomiska i det andra (Bourdieu, 1984, s. 115). De tillgångar som kommer 

de individer som deltar i sociala nätverk till del kallas individuellt socialt kapital. Enligt 

folkhälsovetaren Malin Eriksson främjar individuellt socialt kapital ökad social delaktighet. 

Det ger individen större möjlighet att få tillgång till socialt stöd och vägledning från förebilder 

inom nätverket (Eriksson 2012, s. 339). Kollektivt socialt kapital har sin teoretiska grund 

främst hos Robert Putnam. Tillgången till socialt kapital kan enligt Putnamn påverka ett helt 

samhälle, det gäller både de som deltar i sociala nätverk och de som inte gör det. Enligt 

Putnam är samhällen med högt socialt kapital mer välfungerande generellt sett, det är 

samhällen där demokrati, ekonomi, trygghet och folkhälsa främjas (Eriksson 2012, s. 334). 

Exempel på värden som kan uppstå ur sociala nätverk är att enskilda individer får tillgång till 

materiellt stöd, information, kunskap och kontakter. När människor deltar i sociala nätverk är 

det lättare att arbeta för det gemensamma bästa och det främjar ett väl fungerande samhälle. 

Socialt kapital kan både ses som något som gynnar individen och något som kan påverka ett 

helt lokalsamhälle, enligt Eriksson (Eriksson 2012, s. 332-333). 

 

3.2 Socialt kapital och demokrati 

Det finns ett stort intresse för förhållandet mellan socialt kapital och demokrati.  Detta 

intresse bygger på en teoretisk tradition som säger att ett levande föreningsliv verkar 

främjande för skapa och upprätthålla demokrati (Paxton, 2002, s. 254). Författarna till 

Föreningsliv, politisk delaktighet och lokal politik instämmer med Paxton.  

 

Engagemang i frivilligorganisationer tycks på olika sätt kunna underlätta och stimulera demokratisk 

delaktighet. Undersökningar från olika länder och tidsperioder gör gällande att föreningsaktiva personer 

tenderar att vara mer benägna att utnyttja sina politiska rättigheter och göra sina röster hörda (Bengtsson 

& Kugelberg, 2009, s. 57).  

 

Paxton menar att förhållandet mellan socialt kapital och demokrati verkar ömsesidigt, det vill 

säga att socialt kapital påverkar demokrati och vice versa. Hennes analys visar dock att vissa 

typer av föreningar främjar demokrati mer andra. Det hon kallar överbryggande föreningar, 

föreningar som är anslutna till samhället, har ett starkt positivt inflytande på demokratin, 

medan isolerade föreningar istället har en starkt negativ effekt (Paxton, 2002, s. 272).  Paxton 

ger exemplet att en fågelskådargrupp förmodligen främjar en hälsosam, effektiv demokrati, 

medan en nationalistisk grupp kan förvärra sociala klyftor och störa demokratin. Dessa typer 

av grupper kan minska toleransnivåerna och därmed underminera den övergripande 

demokratiska politiska kulturen, menar Paxton. Socialt kapital kräver ett objektivt nätverk 

med band mellan individer och att dessa band inneåller tillit, är ömsesidiga och känslomässigt 

positiva. Med andra ord menar Paxton att tillgången till socialt kapital inte alltid är positivt 

(Paxton, 2002, s. 255). Den viktiga skillnaden är mellan grupper som har band till samhället i 

stort i form av engagemang i föreningar och tillit och de som inte har det. De föreningar som 

har en negativ effekt på demokratin kan förmodligen förväntas där tilliten är hög inom 
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gruppen, men låg mellan grupper och nätverk. Överbryggande föreningar har band till andra 

föreningar, medan isolerade föreningar har intensivt inåtfokuserat beteende och minskar 

medlemmarnas exponering av nya idéer (Paxton, 2002, s. 259). Paxton menar att de som ger 

bidrag till den ideella sektorn i syfte att främja demokrati borde tänka på att vissa typer av 

socialt kapital kan vara skadligt för demokratin. Om det stämmer att vissa typer av föreningar 

är bättre för demokratin och om vissa föreningar verkligen skadar den borde bidragsgivare 

fundera på om det borde ha en annan politik när det handlar om att stödja föreningar 

ekonomiskt. Andra strategier för att uppmuntra demokratisering är att stärka respekten för 

mänskliga rättigheter och transparenta statliga processer. Detta kan också öka det sociala 

kapitalet och det civila samhället indirekt, menar Paxton (Paxton, 2002, s. 273).  Även 

författarna till boken Föreningsliv, delaktighet och lokal politik kommenterar risken att 

föreningsliv kan ha en antidemokratisk effekt, det finns till exempel en oro att organisering 

kring etniska frågor kan förstärka exklusiva gruppidentiteter och underminera det ömsesidiga 

förtroendet mellan olika grupper i samhället (Bengtsson & Kugelberg, 2009, s. 9). 

 Föreningslivet har betydelse för människors politiska deltagande och inflytande, det 

betonar bland annat modern samhällsvetenskaplig teoribildning. Organiserat kollektivt 

handlande ses som den kanske viktigaste möjligheten för vanliga medborgare att utöva reellt 

inflytande på politik och samhällsliv ( Ds 2004:49, s. 12).  

 

3.3 Kommunala föreningsbidrag 

Clarissa Kugelberg behandlar frågan om bidrag till föreningslivet från kommunerna i ett 

kapitel i boken Föreningsliv, delaktighet och lokal politik. Hennes studie handlar om hur 

politiskt övergripande mål tolkas och omvandlas till principer för fördelning av bidrag i 

samspelet mellan kommunala tjänstemän och medlemmar i en förening. Kugelberg har gjort 

en studie där en kommun var i färd med att utveckla ett nytt bidragssystem.  Två svårförenliga 

diskurser utkristalliseras i Kugelbergs studie: den där kommunen betonar vikten av att gynna 

etniska föreningar och den där kommunen vill styra in dessa föreningar mot kommunens mål 

om integration, demokrati och jämställdhet. Kugelbergs studie visade att bidraget knöts i allt 

högre grad till kommunens mål och inte till föreningarnas egna omständigheter. Studien visar 

också att etniska föreningar handlingsutrymme kan begränsas genom bidragshanteringen  

(Bengtsson & Kugelberg, 2009, s. 21-25). Det är i utformningen av olika samverkansformer 

mellan myndigheter och föreningar på lokal nivå, inklusive den kommunala 

bidragshanteringen, som medborgerlig delaktighet och institutionellt förtroende kan skapas, 

men också lätt brytas ned (Bengtsson & Kugelberg, 2009, s. 26). Engagemanget från 

medlemmarna i en förening kan minska om föreningslivets demokratiska kraft minskar 

genom att föreningslivet styrs alltmer, menar Kugelberg. Å andra sidan anses det krävas en 

viss kontroll och reglering för att förhindra att föreningar skadar samhället och för att 

garantera att de integreras i samhällets strukturer (Bengtsson & Kugelberg, 2009, s. 164). 

Kugelberg har funnit en tendens hos kommunen att binda bidrag till olika typer av krav för att 

skattemedel ska användas så effektivt som möjligt genom ett utnyttjande av föreningslivets 

kapacitet (Bengtsson & Kugelberg, 2009, s. 191-192). 

 Nils Hertting har i samma bok gjort en studie i Norra Botkyrka där det finns en tämligen 

välutvecklad och långt driven samverkans- och dialogpolitik sedan många år tillbaka, med 

konkreta institutionella arrangemang och mängder av samverkansprojekt.... Här finns också 

ett ganska livaktigt etniskt föreningsliv (Bengtsson. & Kugelberg, 2009, s. 117). Hertting ser 

vissa indikationer på att en miljö där det finns möjligheter att söka specifika projektmedel och 
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delta i olika dialogforum ställer krav på de etniska föreningarna. En föreningsföreträdare 

uttalar sig och upplever att man måste anstränga sig och visa sig professionell för att vinna 

förtroende och acceptans hos lokala myndigheter. I en sådan miljö menar Herttig att 

föreningar ibland låter bli att söka pengar, trots att de har goda idéer och ansatser upplever de 

att det inte är värt mödan. Framgångsrika föreningar i Norra Botkyrka har har haft anställda 

föreningskonsulter (Bengtsson & Kugelberg 2009, s. 142). Enligt Hertting påverkas 

föreningarnas möjligheter att underlätta för den enskildes förmåga och vilja att engagera sig 

politiskt av det sätt på vilket kommun och föreningar interagerar (Bengtsson & Kugelberg, 

2009, s. 149). 

4. FÖRENINGSLIVET I UPPSALA  

 

Nu har en teoretisk ram tagits fram och uppsatsen övergår till det material jag har fått in i min 

egen undersökning. Kapitlet inleds med att redovisa hur många föreningar som finns i 

Uppsala. Andra delen av kapitlet presenterar föreningslivet i Gottsunda, utifrån den 

information som jag fick från de intervjuer som gjordes med de tre föreningarna i Gottsunda. 

Efter det följer en del som visar hur det går till med hyra av lokaler och utdelning av bidrag 

till föreningslivet. Som tidigare nämnts är det svårt att fånga det föränderliga föreningslivet i 

tillförlitliga siffror, så det som presenteras nedan är den del av föreningslivet som jag har 

lyckats fånga. Som vi också ska se är det svårt att få en helhetsbild över de kommunala bidrag 

som delas ut till föreningslivet. Kapitlet presenterar sedan hur frågor hur Uppsala kommun 

arbetar med föreningslivet och hur dessa frågor integreras i planeringsprocessen.  

 Den 12 maj 2015 fanns det 3151 registrerade föreningar med ideell förening som juridisk 

form. För att en organisation ska anses vara aktiv ska den vara moms-, f-skatt-, eller 

arbetsgivarregistrerad. De föreningar med någon av dessa registreringar i Uppsala den 12 maj 

2015 var 641 stycken (SCB, 150512). Enligt Uppsalas kommuns hemsida är 76 organisationer 

anslutna till ”den lokala överenskommelsen” (Uppsala kommuns hemsida, 150508). Johan 

Göthberg, processledare på kommunledningskontoret, Uppsala kommun, menar att det är 

närmast omöjligt att upprätthålla ett uppdaterat register över föreningslivet (Göthberg, 

150507).  

 

4.1 Föreningslivet i Gottsunda 

Detta stycke presenterar tre verksamheter som finns i Gottsunda: föreningarna Effekto,  

LaSofta och mötesplatsen Kontakten som drivs av Studiefrämjandet. Bakgrundsinformation 

om verksamheterna presenteras, deras mål och det resultat de upplever av sin verksamhet.  

 Föreningen Effekto grundades efter att det hade varit en stökigare period i Uppsala igen. 

Som nämns i metod-kapitlet har Gottsunda rykte om sig att vara stökigt och det har skrivits en 

del om detta i media.  Ett antal unga vuxna hörde av sig till kommunen och sa att de ville göra 

något åt saken. De fick en tillfällig lokal för att få titta på fotbolls-VM. Polis, brandförsvar 

och socialtjänsten var samarbetsaktörer som till stor del var närvarande under verksamheten. 

Resultatet lät inte vänta på sig, det lugnade ner sig, berättar Örjan Trapp, samordnare på 

stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun. Efter det ordnade kommunen så snabbt den kunde 

finansiering och en lokal till föreningen, som kom att kallas ”Effekto”. Rikshem lånar ut en 

lokal gratis till dem
 
(Trapp,150513). Raoaz Majid, ordförande för föreningen Effekto är 22 år 

gammal och startade föreningen för att han ville bidra till en positiv samhällsutveckling. Han 

har själv en kriminell bakgrund och när han fick nog av det kriminella livet började han 
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planera för att starta en förening som skulle minska våldet och kriminaliteten i Gottsunda. Jag 

vill ge folk möjligheter jag inte fick.  De som är med i Effekto ska känna sig värdiga, ska 

känna sig som en del av samhället och känna att de klarar sig utan kriminalitet, säger Raoaz 

Majid. Han berättar att Effekto vill se till att medlemmarna får träffa samhället. Polisen är där 

med jämna mellanrum, de har haft besök av en bank och av brandkåren. Raoaz Majid berättar 

att det varierar hur många som är i Effektos lokal, det kan vara allt från 10 till 100 besökare. 

Effekto ger Raoaz Majid en stor känsla av framgång och glädje (Majid, 150513).  

 

Att komma till föreningslokalen och märka att killarna mår bättre, att se att jag ger dem något är stort. 

Föräldrar ringer och tackar mig för att jag och Effekto hjälper deras barn att må bättre. Det går att göra 

något i varje förort, det finns en lösning på allt. Majoriteten av alla kriminella har för mycket energi, de 

vet inte vad de ska göra av den. Killarna som är här börjar bli beorende av Effekto, av att vara här. Jag 

vill att de ska bli beroende, så att de fortsätter komma hit. Om det inte Effekto hade varit öppet hade alla 

här varit i centrum nu istället (Majid, 150513). 

 

Effekto handlar inte bara om att ge folk någonstans att vara, de har aktiviteter och pratar om 

viktiga saker. Vi har prat om rätt och fel och hjälper varandra, säger Raoaz Majid. Han 

berättar att det har vänt så att de som kommer till Effekto och fortfarande håller på med 

kriminalitet övertalar de som funderar på att börja med kriminalitet att inte gå in i den 

världen. Effekto räddar folks liv. Många som kommer till Effekto har slutat med missbruk och 

kriminalitet, säger Raoaz Majid. Effekto har en policy om drogfrihet och man får inte heller 

spela om pengar i föreningen. Parkeringen utanför den lokal som Effekto får använda gratis 

är den som var mest utsatt för bilbränder i Gottsunda, det är därför vi får ha lokalen, säger 

Raoaz Majid. Han berättar att det inte har varit en enda bilbrand på den parkeringen sedan 

Effekto flyttade in i november 2014. Kommunen tjänar massor på att Effekto finns säger 

Majid. De slipper skadogörelse och kriminalitet. En sådan förening borde kommunen 

verkligen satsa på (Majid, 150513). 

 Veronica Castillo, som jobbar ideellt som projektledare i föreningen ”LaSofta”, berättar 

att föreningen startade 1999 och inriktar sig framförallt på högstadieungdomar. Namnet 

kommer från latinets ”la” och ”softa” som i varva ned. LaSofta startade Nattvandringen i 

Uppsala, där medlemmar från LaSofta fanns ute på kvällarna och skulle fungera som stöd och 

sätta gränser till de ungdomar som var ute på kvällarna. LaSofta har fått en del bidrag från 

Råd och Stöd som finns under socialnämnden, berättar Veronica Castillo. La Softa har 

deltagit i ett samverkansprojekt som kallades Lilla världshuset och som fick bidrag från olika 

håll. Veronica Castillo berättar att detta var runt 2004-2005 då det var extra stora problem i 

Gottsunda med bilbränder och kriminalitet. Projektet varade i 3 år och LaSofta kunde 

anställda två ungdomsledare som skulle leda projektet. De byggde upp en musikstudio, hade 

en kiosk och hade disco varje fredag. Ungdomarna tog själva ansvar för ekonomi och 

utrustning och i det stora hela fungerade det väldigt bra. Det visar att barn och ungdomar 

kan ta ansvar när de blir sedda och betrodda (Castillo, 150512). 

 Veronica Castillo berättar att La Softa tar hand om barn- och ungdomar utanför skoltiden. 

Efter klockan 17 rör sig ungdomarna in mot centrum och har inget speciellt att göra, säger 

hon. Hon berättar att LaSofta har aktiviteter under skollov och att föreningen har 

kulturaktiviteter som musik, dans, bild och video. De har även läxhjälp, matlagning och 

utbytesprojekt med länder från tredje världen. Idag har de cirka 100 medlemmar, men de har 

varit uppåt 300 personer genom när föreningen var som störst (Castillo, 150512). 
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Föreningens mål är att underlätta för barn och ungdomar i förorter och utsatta
1
 områden att komma in i 

samhället, att inte skämmas för sin bakgrund, att de ska känna sig som en del av Sverige (Castillo, 

150512). 

 

Veronica Castillo berättar att LaSofta vill sudda ut gränserna mellan olika nationaliteter och 

att ett annat mål är fred. En person aldrig ska använda våld, utan lösa konflikter genom att 

kommunicera istället för att använda våld, säger hon. Drogfrihet är också ett mål (Castillo, 

150512).  

 LaSofta har gett småbarnsmammor möjlighet att komma med sina småbarn och delta i 

sångaktiviteter. De har samtidigt fått möjlighet att prata om sina bekymmer, berättar Veronica 

Castillo. LaSofta tänker att om barnen har problem beror det på att föräldrarna mår dåligt, så 

de arbetar för att barnen ska bjuda med sina föräldrar. Där kan föräldrarna också få ett 

sammanhang, hjälpa till, känna sig delaktiga och på det sättet må bättre. La Softa har 

samarbetat mycket med Gottsundaskolan och Veronica Castillo tror att deras arbete har gett 

resultat. Av de ungdomar som har varit med i LaSofta och nu är runt 30 år nästintill samtliga 

högskoleutbildade. De är framgångsrika. För vissa har det gått snett, men de tar sig tillbaka 

och studerar sedan. LaSofta har också hjälpt sina medlemmar att hitta jobb och 

praktikplatser genom olika kontakter (Castillo, 150512). 

 Seynab Haji, handläggare för etniska föreningar, arbetar även på Kontakten, en 

mötesplats för Gottsundabor som startade år 2008. Studiefrämjandet fick projektpengar från 

arbetsmarknadsnämnden för projektet ”Youth in action”. Det handlar om att bekämpa 

utanförskap i förorter. Ungdomar är utanför samhället för att deras föräldrar inte känner sig 

hemma, menar Seynab Haji. Hon berättar att det var kravaller och bilbränder hösten 2008 och 

kommunen skyndade på arbetet. Kontakten flyttade till nya lokaler i september 2014 och 

finns nu alldeles bredvid biblioteket i Gottsunda centrum. Det finns flera mötesrum, datasalar, 

kök, ett stort allrum, ett musikrum och en danssal och det är gratis att boka lokaler. Kontakten 

har öppet hela veckan och har olika aktiviteter,  främst för ungdomar, men också vuxna. En 

aktivitet är läxhjälpen. Många ungdomar har det jobbigt och stökigt hemma och de kan 

komma till kontakten, ett ställe som känns som hemma, men där de kan få sitta i lugn och ro 

och göra sina läxor, säger Seynab Haji. Hon berättar att ungdomarna som kommer dit bygger 

efter hand upp en relation med personalen och kan om de är intresserade slussas vidare till 

olika aktiviteter. Kontakten har samarbete med till exempel biblioteket och Gottsunda dans 

och teater. En ungdom som kommer hit ska komma dit med ett syfte, de ska till exempel göra 

läxorna, dansa, ha någon aktivitet, säger Seynab Haji. Kvinnor som läser på SFI kommer 

också till kontakten och läser läxor. Volontärer från universitetet är där och hjälper till. 

Seynab Hajis mål är att engagera så många som möjligt. Alla ska känna sig hemma i 

Gottsunda, det ska vara snyggt och fint och ingen kriminalitet.  Hon säger att personalen på 

Kontakten kan visa att det finns möjligheter till aktiviteter (Haji, 150512). 

 

Förut var det bilbränder, ungdomar satt i trapphuset utanför biblioteket och förde liv. De småbråkade 

och skapade negativ stämning. Nu är de på kontakten istället och det är lugnt utanför biblioteket. 

Ungdomarna känner oss och nu finns det en miljö som är trevligare än trapphuset Det är lugnare nu än 

för några år sedan, det är en stor utveckling åt rätt håll (Haji, 150512).  

 

                                                 
1
 Detta återger vad intervjupersonen sa, jag som författare beskriver inte området som utsatt.  
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Detta är exempel på föreningslivet i Gottsunda och dessa tre föreningar har alla ambitioner att 

aktivera människor och ge dem ett sammanhang. De har också tydliga mål med sin 

verksamhet, LaSofta och Effekto att deras medlemmar ska känna sig som en del av samhället 

och att de är lika mycket värda som alla andra. Studiefrämjandet bjuder in människor till att 

aktivera sig på olika sätt och vill se till att de som kommer till Kontakten ska känna sig som 

hemma.  Som jag tolkar det har alla tre verksamheterna som mål att knyta sina medlemmar 

till sitt sociala nätverk och till samhället. För att göra en koppling till teorin är detta vad 

Paxton kallar överbryggande socialt kapital och sådant socialt kapital menar hon främjar 

demokratin. Citat från Bengtsson och Kugelberg (det finns också i teoridelen):  

 

Engagemang i frivilligorganisationer tycks på olika sätt kunna underlätta och stimulera demokratisk 

delaktighet. Undersökningar från olika länder och tidsperioder gör gällande att föreningsaktiva personer 

tenderar att vara mer benägna att utnyttja sina politiska rättigheter och göra sina röster hörda (Bengtsson 

& Kugelberg, 2009, s. 57).  

 

Med andra ord fyller dessa föreningar förmodligen en viktig samhällsfunktion genom att 

”slussa in dem” till samhället och uppmuntra till politiskt deltagande.  

 Raoaz Majid berättar om hur Effekto räddar liv och att det inte har varit några bilbränder 

utanför deras lokal sedan de flyttade dit.  Även Seynab Haji nämner att det är färre bilbränder 

nu och säger att det har blivit lugnare i Gottsunda centrum sen Kontakten startade. Detta 

stärker Putnams teorier om att kollektivt socialt kapital kan leda till ett tryggare samhälle. 

Eriksson menar att indiviuellt socialt kapital kan leda till att individen får socialt stöd och 

vägledning från förebilder inom nätverket, något Veronica Castillo bekräftar genom att 

berätta om hur de personer som har varit med i LaSofta som unga är högutbildade nu.  

 Även Trapp talar om effekten av föreningarna i Gottsunda. Han berättar att biblioteket i 

Gottsunda centrum vittnar om att det är mycket lugnare när till exempel LaSofta har 

aktiviteter för barn och ungdomar på lovet, då springer de inte omkring utanför biblioteket, 

utan har något att göra. Polisen upplevde sommaren 2014 som väldigt lugn och menar att det 

beror delvis på att Effekto startade sin verksamhet det året (Trapp 150513). Även Veronica 

Castillo pratar om detta, hon berättar att polisen tackade LaSofta för deras arbete, en sommar 

när de hade haft aktiviteter hade varit lugnare än vanligt och stenkastningen på bussar hade 

upphört helt (Castillo, 150512).  

 

4.2 Kommunens arbete gentemot föreningslivet 

Johan Göthberg, arbetar som processledare på Uppsala kommun och hans främsta uppgift är 

att skapa ett gott samarbete med föreningslivet. Två av Uppsalas nämnder; äldrenämnden och 

nämnden för vuxna med funktionshinder gav förvaltningen uppdraget att ta fram en 

överenskommelse med föreningslivet och utveckla samarbetet med Uppsalas 

volontärverksamhet. Det är en stor fördel att kunna koncentrera sig på just det uppdraget, 

säger Göthberg. Arbetet med ”den lokala överenskommelsen” inleddes år 2010. Göthberg 

understryker uppdraget förvaltningen fick från äldrenämnden och nämnden för vuxna med 

funktionshinder 2009 var att bidra till utvecklingen av överenskommelsen som skulle komma 

till stånd mellan kommunen och föreningslivet. I maj 2013, efter tre års arbete klubbades ”den 

lokala överenskommelsen” igenom i kommunfullmäktige. 
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Kommunen hade inte kunnat göra en sådan överenskommelse själv, det krävdes att föreningslivet 

deltog för att det skulle bli en överenskommelse som gäller båda parter. Varje ord är vägd på guldvåg 

och det ligger mycket arbete, i form av möten och dialoger mellan kommunen och föreningslivet, 

bakom dokumentet. Ju fler föreningar som skriver under ”den lokala överenskommelsen”, desto 

starkare röst och samarbetspart kan föreningarna bli tillsammans.
 
Det är viktigt med en bred politisk 

enhet angående ”den lokala överenskommelsen” för att den ska leva över tid. Nu börjar det riktiga 

arbetet, nu ska den efterlevas och implementeras i olika sammanhang (Göthberg,150507). 

 

Cirka 80 föreningar har skrivit under ”den lokala överenskommelsen” och det har skapats 

arbetsgrupper där frågor om föreningslivet ska kunna dryftas. Det finns en 

representationsgrupp som innehåller fem personer, utvalda av föreningslivet, att föra dess 

talan. Från kommunen finns en grupp med tjänstemän och politiker som represantionsgruppen 

har dialog med. Enligt ”den lokala överenskommelsen” ska kommunen bjuda in till 

dialogmöte en gång per år, där föreningslivet har chansen att möta kommunen och den 28 

april 2015 genomfördes ett dialogmöte. Cirka 120 personer deltog och det fanns deltagare 

från föreningslivet, politiker och tjänstemän. Det genomfördes grupparbeten där man bland 

annat diskuterade föreningsbidrag, partnerskap och tillgänglighet (Göthberg,150507). 

 Det finns en organisation som är nära knuten till kommunen och vars verksamhet 

finansiseras av kommunala bidrag. Organisationen heter ”Centrum för ideellt arbete” och ska 

arbeta stöttande till föreningar och tillhandahålla volontärförmedling. Centrum för ideellt 

arbete har funnits sedan 2009 och får bidrag av kommunen sedan dess. De verkar i ”den 

lokala överenskommelsens” anda och ska fungera samverkande i administrationen för 

föreningslivet och vara länken mellan föreningslivet och kommunen. Det finns även en enhet 

som har hand om att hyra ut lokaler till föreningar, som kallas ”föreningsstöd”. I övrigt finns 

det ingen specifik person som är anställd för att ha kontakt med föreningslivet, föreningarna 

kontaktar den länk de har in i kommunen och får hjälp på det sättet (Göthberg,150507). 

 Detta visar att Uppsala kommun uppmärksammar föreningslivet och ger det så pass 

mycket vikt att den satsar på att upprätta en lokal överenskommelse. Göthberg betonade under 

intervjun att kommunen skulle bidra till utvecklingen av överenskommelsen som skulle 

komma till stånd mellan kommunen och föreningslivet, att just samarbetet mellan de båda 

parterna var centralt, vilket också visar inställningen att det finns en seriös intention från 

kommunens sida att utveckla samarbetet och dialogen med föreningslivet. Det är också 

intressant att Göthberg pratade om vikten av att dokumentet skulle få en bred politisk enhet så 

att den ska leva över tid, det tolkar jag som ett ytterligare intresse för att dokumentet ska få 

genomslagskraft och tas på allvar. Detta kan kopplas till det Paxton säger om att det är viktigt 

att stärka respekten för transparenta statliga processen, att det kan öka det sociala kapitalet 

och det civila samhället indirekt.  

 Genom att ha en överenskommelse mellan föreningslivet och kommunen uttrycker 

kommunen respekt för föreningslivet och visar att den är intresserad av dess åsikter. Detta att 

kommunen bjuder in till dialogmöte en gång per år är också viktigt, då det bidrar till att 

överenskommelsen hålls levande. Kommunen finansierar dessutom hela verksamheten som 

Centrum för ideellt arbete bedriver, och har satsat på att ha en anställd som ägnar största delen 

av sin arbetstid åt att arbeta med frågor om föreningslivet, vilket också visar att kommunen är 

intresserad av att utveckla dessa frågor. Däremot finns det ingen person som är anställd på att 

ha kontakt med föreningslivet och det är en brist, det är kanske något som kommunen bör 

utveckla? Göthberg säger också att eftersom det inte finns en specifik person som har kontakt 
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med föreningslivet, utan föreningarna använder den länk de har in i kommunen och får hjälp 

på det sättet. Man kan då fråga sig: vad gör de föreningar som inte har en länk in till 

kommunen? Vad gör de som inte känner till den lokala överenskommelsen och av olika 

anledningar inte har mölighet att hitta länkar in till kommunen? Detta kan kopplas till 

Bourdieu som menar att ”ett socialt kapital finns inte om det inte får ett erkänt värde”. 

Kommunen gör ett viktigt arbete med ta fram en lokal överenskommelse och att ha dialog 

med de föreningar som är delaktiga i överenskommelsen, men utmaningen blir att ha en 

dialog med de föreningar som behöver extra stöd, som saknar ekonomiska resurser och har 

svårare att kommunicera med kommunen.  

 

4.3 Kommunens stöd till föreningslivet 

Detta stycke redovisar de siffror jag har fått reda på angående kommunala bidrag till 

föreningslivet. Information om bidrag från tre av Uppsala kommuns nämnder följer nedan. 

Bidragen från idrotts- och fritidsnämnden presenteras i löpande text och från äldrenämnden 

och nämnden för hälsa och omsorg redovisas i tabell 3. De olika nämnderna har områden de 

har ansvar för och de bestämmer sedan hur ska göra för att uppfylla målen inom sitt område, 

berättar Wilhelm Widerholm, fritidsstrateg, Uppsala kommun . Han berättar också att idrotts- 

och fritidsnämnden stödjer, idrott och fritid för barn- och ungdomsföreningar (till barn och 

ungdomar mellan 5-25 år) via stadsbyggnadsförvaltningen på en rad olika sätt. De har bland 

annat kontanta bidrag, subventioner på lokaler och särskilda organisationsstöd och mer än 100 

miljoner per år från idrotts- och fritidsnämnden som går till subventioner för lokalhyra till 

föreningar (Widerholm, 150522).  

 

Alla föreningar som uppfyller nämndens krav kan ansöka om stöd. I dagsläget är det idrottsföreningarna 

den största gruppen som söker men även scoutföreningar, nykterhetsföreningar, friluftsfrämjandet och 

religiösa föreningar söker stöd. Nämnden har tagit ett beslut att bidrag ska delas ut jämlikt, ingen grupp 

i samhället ska bli förfördelad. Det finns en komplexitet i detta då verksamheterna i de föreningar som 

söker har en struktur som gör att pengarna fördelas utefter detta. Om man ser över hela kommunens 

stöd till föreningslivet är fördelningen till stor del rättvis.  Det är dock i dagsläget svårt att få en total 

helhetsbild över detta då kommunens nämnder har en svårighet i att skapa denna helhetsbild. Detta gör 

också att när media ska rapportera gällande dessa delar kan det lätt bli att endast en eller några delar av  

kakan redovisas (Widerholm, 150522). 

 

Nedan följer en tabell som visar hur mycket två nämnder i Uppsala ger i bidrag till 

föreningslivet. Nämndens totala budget för två av åren redovisas också. 

 

 Nämnden för hälsa och 

omsorg (till och med 2011 

kallad nämnden för vuxna med 

funktionshinder) 

Äldrenämnden  

 Nämndens totala budget 

(tilldelat kommunbidrag): 

Nämndens totala budget 

(tilldelat kommunbidrag) 

2009   972 000 000 kr 1 579 000 000 kr 

2014  1 166 000 000 kr 1 884 000 000 kr 

   

 Totala bidrag till föreningar Totala bidrag till föreningar 
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2009 7 518 000 kr 2 459 000 kr 

2010 7 474 000 kr 2 758 000 kr 

2011 7 608 000 kr 4 233 000 kr 

2012 7 564 000 kr 3 239 000 kr 

2013 6 822 000 kr 3 605 000 kr 

2014 7 155 000 kr 4 282 000 kr 

   

 

Tabell 3. Exempel på bidrag till föreningslivet från kommunala nämnder. 

Källa: Daniel Karlsson, utredningssekreterare, äldrenämnden, Uppsala kommun 2015-05-12 

 

Dessa siffror säger att kommunen satsar pengar på föreningslivet och det faktum att 

kommunen satsar mer än 100 miljoner till subventioner för lokalhyra till föreningar visar att 

kommunen stödjer föreningslivet finansiellt. Däremot säger de övriga siffrorna inget om vilka 

typer av föreningar som pengarna går till och jag kan inte uttala mig om huruvida utdelningen 

av bidrag är rättvist fördelade eller om de stödjer en viss typ av förening mer än andra. 

Eftersom jag inte heller jämför med någon annan kommun går det inte att dra slutsatser om 

huruvida Uppsala kommuns stöd till föreningarna är generöst eller ej. Widerholm uppger att 

idrotts- och fritidsnämnden har tagit ett beslut att bidragen ska delas ut jämlikt vilket är 

positivt. Han säger också att det är svårt för kommunen att få en helhetsbild över hur bidragen 

delas ut. Den största slutsatsen som kan dras här är att det faktum att kommunen har svårt att 

göra sig en helhetsbild över bidragsutdelningen innebär att det är svårt att avgöra om vissa 

föreningar främjas mer än andra och att det kan var något som kommunen bör arbeta mer 

med. Widerholm svarar ja i mejlintervjun på frågan om kommunen arbetar med att utvärdera 

och göra jämförelser vad gäller bidrag till föreningslivet för att uppnå en rättvis fördelning av 

bidrag. Han preciserar inte mer än så, men det innebär att kommunen är medveten om denna 

fråga.  

 Trapp säger intressant nog följande angående bidrag: Det kan vara viktigt för kommunen 

att definiera vilken roll föreningarna ska ha att kommunens politiska vision ska uppfyllas när 

det gäller att dela ut bidrag (Trapp, 150513). Detta kan kopplas till Kugelbergs studie om 

bidrag, där kommunen slits mellan att främja föreningslivet i sig och att ta hjälp av 

föreningslivet för att uppnå kommunala mål. Att en kommun har en inriktad bidragspolitik är 

förståeligt och att föreningarna ska ta del i arbetet att uppnå politiska mål kan vara positivt, 

det kan bidra till att föreningslivet och kommunen arbetar tillsammans. Men risken finns, som 

Kugelberg nämner, att föreningslivet begränsas och att intresset hos dem som engagerar sig i 

föreningslivet minskar om kommunen försöker styra föreningarnas verksamheter för mycket 

genom att de måste uppfylla många krav för att få bidrag. Denna uppsats har inte undersökt 

hur bidragen delas ut och jag vet inte heller mycket om hur bidragsreglerna ser ut eller om 

kommunen verkligen försöker styra föreningslivet med strikta regler. Det vore intressant i 

framtida studier, att djupare undersöka bidragsreglerna för föreningar i Uppsala kommun.   

 

4.4 Kommunens planeringsprocess och föreningslivet 

I denna del presenteras hur frågor om föreningslivet inkluderas i kommunens planprocess och 

det gäller främst översikts- och detaljplanenivå. Detta är processer som kommunen följer i 

planeringen av staden och det är intressant att se om kommunen inkluderar frågor om 

föreningsliv i den planeringen. Ett sätt att planera för föreningslivet skulle kunna vara att 
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bereda plats för sportaktiviteter eller föreningslokaler av olika slag i nya områden eller 

ombyggnad av befintliga stadsdelar. Det är också viktigt att föreningslivet kan komma till tals 

i planeringsprocessen och därför berörs dessa frågor här.  

 Kommunen inkluderar definitivt tankar om föreningslivet i planeringsprocessen menar 

Trapp. Han berättar att kommunen funderar på att ha fokusgrupper till dialogen om Gottsunda 

där föreningslivet ska ingå. Kommunen vill anstränga sig för att inkludera föreningslivet i 

dialogen, det är viktigt att värna om föreningarna och deras åsikter. Trapp menar att 

kommunen kan arbeta för att skapa miljöer som uppmuntrar till möten, genom att skapa rum i 

mänsklig skala som känns trygga (Trapp, 150513). 

 Frågor om föreningsliv diskuteras inför kommunens egna dialoginitiativ,vilket kan vara 

både tidigt och sent i processen, enligt Göran Carlén, processansvarig på stadsbyggnads-

förvaltningen, Uppsala kommun. Enligt honom berörs dessa frågor endast indirekt i det 

strategiska och översiktliga planarbetet. Översiktsplanen vill stödja strukturer som bäddar för 

gemensamt ansvarstagande i lokala frågor. I planprocessen använder Uppsala kommun sig av 

föreningslivet som samtalspartner. För att verkligen ge tillträde till lokalytor krävs en 

intresserad fastighetsägare, som kan vara kommunen eller någon annan, säger Carlén. I 

större arbeten som översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner bjuds föreningar in till 

dialog om hur staden planeras (Carlén, 150508). Föreningslivet nämns inte mycket i 

översiktsplansammanhang, vilket är en brist, menar Göthberg. Han upplever att det går 

framåt, att frågor om civilsamhället långsamt lyfts fram och det är förmodligen på grund av 

”den lokala överenskommelsen”. Men föreningslivet glöms ändå ofta bort och det finns 

generellt ett arbete att synliggöra det, anser han. Kommunen håller nu på att göra en ny 

översiktsplan och då hoppas Göthberg att frågor om föreningslivet ges mer utrymme. ”Den 

lokala överenskommelsen” är ett styrdokument som ska genomsyra hela kommunens arbete 

(Göthberg, 150507). 

 I detaljplanearbeten ges föreningarna alltid möjlighet att yttra sig, enligt Carlén (Carlén, 

150508). I detaljplaneringsprocessen diskuteras inte frågor om hur föreningsliv och på vilket 

sätt det kan gynnas enligt Anneli Sundin, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, 

Uppsala kommun. Frågor om föreningslivet integreras inte i hög grad i detaljplanearbetet, 

men  det finns en punkt som tas upp i planbeskrivningen
2
. Under punkten social konsekvens 

diskuteras frågan om möjligheten till mötesplatser, men det gäller främst utomhus, berättar 

Sundin. Vad gäller att främja föreningslivet genom att bereda plats för olika sportaktiviteter 

och andra lokaler i nya områden eller i ombyggnad av befintliga stadsdelar menar Sundin att 

det är en mer generell fråga som inte har speciellt att göra med Uppsala kommun. Kommunen 

utgår nog från att föreningar med behov av lokaler själva måste driva den frågan och att det 

inte är självklart att kommunen ska vara finansiär eller ägare, säger Sundin. Hon menar att 

plan- och bygglagen säger att ingen kan tvingas att bygga något som en detaljplan möjliggör, 

vilket innebär att en detaljplan inte är den enklaste vägen att gå för att främja föreningslivet. 

En förutsättning är att det finns en fastighetsägare som vill avstå mark och bygga de lokaler 

som möjliggörs i detaljplanen (Sundin, 150508).  

 Om man som förening vill påverka hur staden byggs, bör man göra sig känd som 

konstruktiv samtalspart i stadsbyggnadsfrågor genom att delta i och även ta initiativ till 

dialoger med kommun och exploatörer, menar Carlén (Carlén, 150508).  

 

                                                 
2
 Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att 

detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Källa: Boverket, 2015-06-01 
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”Den lokala överenskommelsen” ger möjlighet till en bra dialog, men dialogen mellan kommun och 

föreningsliv skulle behöva utvecklas mer. Det finns en risk att det blir ojämlikt, vissa föreningar har en 

väl uppbyggd organisation och kommunicerar med lätthet med kommunen, medan andra inte är lika 

starka i det avseendet (Göthberg, 150507). 

 

Civilsamhället är en viktig ingång till de boende, säger Trapp. Det kan vara en part som 

arbetar med att påverka kommunen och en skapande aktör. Det finns inte så många aktörer i 

Gottsunda med inriktning på samhällsplanering/-utveckling, det finns framförallt föreningar 

som bedriver socialt arbete, kultur mm.  

 

Om det fanns föreningar som var inriktade mot exempelvis samhällsplanering skulle sannolikt 

kontakten till stadsbyggnadsförvaltningen vara tätare, så även när planprogrammet  ska tas fram. Att 

kommunicera tätt med civilsamhället är dock en nyckelfråga, liksom dialog med boende som inte är 

engagerade inom föreningslivet (Trapp, 150513). 

 

I denna del har vi fått reda på att frågor om föreningslivet till viss del integreras i 

planprocessen, till exempel i dialogskedet i översiktsplaneringen och att föreningarna alltid 

bjuds in till dialog i detaljplaneskedet. Trapp uppger att fokusgrupper ska skapas till dialogen 

om Gottsunda där föreningslivet är med. Här kan ”den lokala överenskommelsen” vara ett 

viktigt instrument. Nästan 80 föreningar är ju med i ”den lokala överenskommelsen” och det 

finns en organisation kring den där föreningslivet är representerat i möten med kommunen. 

Däremot är det långtifrån alla föreningar som är med i ”den lokala överenskommelsen”, men 

det är en bra början att cirka 80 föreningar finns samlade som en samarbetspart till 

kommunen. Intressant att Göthberg säger att vissa föreningar har lättare andra att 

kommunicera med kommunen. Både Sundin och Carlén nämner att det krävs att en 

fastighetsägare som ger upp mark för att man ska kunna göra plats till föreningslokaler eller 

annat som kan gynna föreningslivet och Sundin menar att föreningarna själva behöver vara 

aktiva för att hitta lokaler. Carlén nämner att föreningslivet behöver göra sig känd som en 

samtalspart inom samhällsbyggnadsfrågor för att kunna påverka hur staden byggs och Trapp 

menar att föreningslivets kontakt med samhällsbyggnadskontoret förmodligen skulle vara 

tätare om det fanns föreningar som riktade in sig på samhällsplaneringsfrågor i Gottsunda. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att föreningslivet blir inbjuden till dialog om 

samhällsbyggnad i olika skeden, alltid i detaljplaprocessen och i dialogskedet i 

översiktsplaneringen. Men, om föreningslivet vill påverka mer aktivt bör föreningarna 

engagera sig mer i samhällsbyggnadsfrågor och göra sig kända som samtalspart till 

kommunen. Sundin nämner att det talas om mötesplatser, både i planbeskrivningen för 

detaljplaner och Trapp menar att föreningslivet kan gynnas genom att kommunen arbetar för 

att skapa mötesplatser i mänsklig skala. Det talar för att kommunen till viss del integrerar 

frågor om föreningslivet även i själva planeringsprocessen, inte bara genom att bjuda in till 

dialog.  

 Göthberg menar att vissa föreningar kommunicerar lättare än andra med kommunen och 

att det finns en risk för att det blir ojämlikt. Detta tas upp i teoridelen av uppsatsen av 

Hertting, som säger att föreningar kan känna att de behöver visa sig professionella för att få 

acceptans från kommunen.  
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5. RELATIONEN MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH 

FÖRENINGSLIVET  

 

Detta kapitel  syftar till att ge en bild av hur föreningarna i Gottsunda ser på  kommunen och 

hur kommunen ser på föreningslivet i Uppsala. Det är intressant att se om bilden varierar 

beoende på vem man frågor och i så fall fundera kring varför bilden varierar.  

 

5.1 Uppsala kommuns perspektiv 

 

I allmänhet tycker jag att att kommunen är positiv till de idéer som föreningar framför till kommunen. 

Kommunen har ett gott förhållande till föreningslivet och det goda förhållandet innebär också att båda 

parter ska kunna ta till sig kritik från den andra (Göthberg, 150507). 

 

Göthberg menar att en öppenhet för föreningslivets åsikter från kommunens sida kan leda till 

en positiv utveckling och han ser att denna öppenhet finns på olika håll inom kommunen. Det 

finns många framtida utmaningar i välfärdssamhället. ”Den lokala överenskommelsen” är en 

garant för att föreningslivet inte utnyttjas till att fylla i de hål som välfärden inte kan täcka, 

säger Göthberg. Han menar att ”den lokala överenskommelsen” blir en arena för samtal om 

samverkan och en förutsättning för att lösa problem på ett annat sätt  (Göthberg, 150507). 

 Trapp upplever att det kan variera hur relationen med föreningarna är, men att han tycker 

att det är roligt att ha kontakt med dem. Föreningarna saknar ofta kunskap om kommunens 

verksamhet och kan ha orimliga krav på den, vilket leder till att de ibland blir besvikna på 

kommunen. Han menar att kommunen behöver anstränga sig att hjälpa föreningarna att bli 

mer insatta i den kommunala verksamheten så att de kan få vad de behöver (Trapp 150513). 

 Trapp upplever att föreningarna saknar kunskap om kommunens verksamhet och det är 

något som kan vara värt att fundera kring.  Hur kan bättre förståelse uppnås? Han nämner 

också ovan att kommunen kan behöva anstränga sig för att skapa förståelse för kommunens 

verksamhet. Det är trots allt så att kommunen också är en myndighet och en sådan 

organisation är trögare än den en förening kan ha. Kommunen kan uppfattas som ointresserad 

och trög, när det i själva verket kan finnas mycket intresse och engagemang inom 

organisationen. Mitt intryck av de tjänstemän från kommunen jag intervjuade är att de är 

väldigt engagerade personer med en ödmjuk inställning till föreningslivet och som gärna vill 

lyssna på det. Något att tänka på är att en  tjänsteman på  kommunen  får betalt för att utföra 

ett arbete, de har en professionell roll och ska inte gå in med personliga värderingar. Det kan 

kanske vara lätt att ha tålamod när saker går långsamt när man är på jobbet, till skillnad mot 

när man engagerar sig ideellt i en förening. De som engagerar sig ideellt gör ofta det när det 

gäller något som de är personligt intresserade och berörda av och jag tänker att det är naturligt 

om de har uttrycker starka åsikter om sin verksamhet. Som vi ser i nästa del av kapitlet har 

föreningarna starka åsikter.  

 Som nämnts i teoridelen har Kugelberg funnit en tendens i den kommun hon studerade att 

att binda bidrag till olika typer av krav för att skattemedel ska användas så effektivt som 

möjligt genom ett utnyttjande av föreningslivet. Göthberg säger i detta kapitel att ”den lokala 

överenskommelsen” ska vara en garant för att det inte ska hända. Det finns med andra ord en 

medvetenhet hos Uppsala kommun om denna problematik.  
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5.2 Föreningslivets perspektiv 

Veronica Castillo upplever delvis att hon får ett bra bemötande från kommunen och LaSofta 

får bidrag från flera nämnder. LaSofta är inte själva noga med ålder, de ser gärna att deltagare 

från olika åldrar deltar i samma aktivitet, men när kommunen ger bidrag har de ofta kravet att 

projektet ska rikta sig till en viss åldersgrupp.
 
Kommunen begränsar våra aktiviteter, de säger 

att vi inte kan få bidrag eftersom vi inte är en idrottsförening. ”Gå till en annan nämnd” får de 

höra, berättar  Veronica Castillo. Pengarna ges bara till sport, vilket stödjer killar, säger 

Veronica Castillo. Hon menar att kommunen omedvetet stödjer killar i högre utsträckning än 

tjejer, eftersom fler killar vill hålla på med sport, medan tjejer kanske vill dansa eller sy. Hon 

upplever att kommunen är bra på att inse att det finns ett behov av förändring, men att de inte 

inser att man kan förändra samhället genom att hjälpa föreningar. De delar ut bidrag här och 

var, men följer inte upp, kontrollerar inte att vad pengarna går till och om det ger resultat. 

Veronica Castillo upplever att invandrarföreningar diskrimineras, att det är svårare för dem att 

få bidrag. Hon berättar att LaSofta har ett projekt där de har aktiviteter för barn och ungdomar 

under sommaren. En sommar hade vi barn från 7-16 år, nästa år ungdomar från 10-16 år. 

Kommunen minskade bidraget eftersom åldergruppen minskade, men vi hade fortfarande lika 

många barn och ungdomar att ta hand om det andra året. Hon menar att en förening driven 

av svenskar aldrig hade accepterat att genomföra ett sådant projekt utan att få lön, men att 

invandrarföreningar forsätter sin verksamhet ändå eftersom de tycker att det är viktigt att ta 

hand om sina barn och ungdomar (Castillo, 150512). 

 

Jag är hundra på att om det hade varit en svensk förening hade de som engagerade sig fått en riktig lön. 

En svensk fritidspedagog jobbar inte gratis. Invandrarföreningar orkar inte söka pengar eftersom de är 

vana att få nobben, de orkar inte ha höga krav. Kommunen vet detta och tar för givet att 

invandrarföreningarna ska arbeta med liten eller ingen ersättning. Kommunen värderar inte arbetet som 

invandrarföreningar utför tillräckligt, de borde ge mer stöd. Det finns fina och engagerade människor 

från kommunen, men kommunen skulle behöva mer kunskap (Castillo, 150512).  

 

Veronica Castillo menar att för att bedriva ett lyckat integrationsprojekt borde kommunen 

fråga dem som vet hur det är att försöka ta sig in i det svenska samhället och som har lyckats, 

nämligen invandrarna.  

 

Det är ingen som frågar oss. Politikerna bestämmer saker som de inte har någon aning om. Det finns 

diskriminering i hela strukturen och de som jobbar i strukturen tillräckligt länge vänjer sig vid den. 

Sverige har sådana ofantliga möjligheter, bara man tänker stort (Castillo, 150512). 

 

Raoaz Majid  nämner en enskild tjänsteman på kommunen och en polis som han tycker 

verkligen har hjälpt Effekto.  

 

Utan dem hade det inte funnits en förening. De lyssnar, tar sig tid med oss. De sätter sig ned och skissar 

på idéer tillsammans med oss. Han [tjänstemannen på kommunen, förf. anm.] hjälpte oss att söka bidrag 

från kommunen. Annars är jag besviken på kommunen, den borde ta Gottsunda, Effekto och andra 

föreningar här på allvar. Vi har bara fått 50.000, vi borde få mer resurser med tanke på hur mycket 

kommunen tjänar på att Effekto finns. Kommunen borde ge mer pengar och samtidigt ställa krav på vad 

vi ska uppnå för att få mer resurser. Det skulle bara vara bra att få något mer att kämpa för 

(Majid,150513). 
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Relationen till Uppsala kommun tycker Seynab Haji är bra. De tjänstemän på kommunen som 

hon har haft kontakt med är duktiga på att följa upp verksamheten, de är kunniga och 

professionella. Studiefrämjandet har främst haft kontakt med arbetsmarknadsnämnden och får 

bidrag därifrån. Studiefrämjandet har deltagit i dialogmöten med kommunen och olika 

hyresgästföreningar. De har själva informationsmöten där de bjuder in ”folket” och 

kommunen (Haji, 150512). 

 

Kommunen är duktiga. De såg problemet och insåg att de måste göra något, det gick fort. De är nyfikna 

på hur arbetet fungerar och arbetar från hjärtat, med helhetstänkande och långsiktighet. Jag hoppas det 

ska fortsätta på det sättet. Kommunen är bra på att vara med på möten. Om folket är där kommer 

kommunen gärna, både tjänstemän och politiker (Haji 150512).  

 

Det är intressant att Veronica Castillo tar upp frågan om jämlikhet, att idrottsföreningar lättare 

får bidrag och att LaSofta har svårare att få bidrag för att de inte är en idrottsförening. Man 

kan fråga sig: främjar Uppsala kommun killars föreningsliv framför tjejers? Som tidigare 

nämnt har kommunen svårt att få fram en helhetsbild över hur bidragen är fördelade, så det är 

svårt att avgöra hur det egentligen ligger till, men det är intressant att det upplevs så. Hon 

säger också att invandrarföreningar har svårare att få bidrag, att de diskrimineras. Jag citerar 

Veronica Castillo igen: Invandrarföreningar orkar inte söka pengar eftersom de är vana att 

få nobben, de orkar inte ha höga krav. Detta stämmer väl överens med det  Hertting tar upp i 

sin studie, att föreningar ibland låter bli att söka bidrag för att de inte tycker att det är värt 

mödan. Det handlar om miljöer där föreningsföreträdare måste anstränga sig och vara 

professionella för att vinna acceptans hon lokala myndigheter. Är det en sådan miljö i 

Uppsala kommun? Hur tas föreningar emot när de söker bidrag? Finns det någon som hjälper 

dem eller måste kämpa för att nå fram till rätt person och rätt nämnd där deras verksamhet 

passar för de bidragstyper som finns? Seynab Haji på Studiefrämjandet har bara positivt att 

säga om kommunen och hon nämner ingenting om problem att söka eller få bidrag. Hertting 

nämner att de föreningar som har haft framgång i Norra Botkyrka där han gjorde sin studie 

har haft anställda föreningskonsulter. Kan det vara för att Seynab Haji arbetar med dessa 

frågor  i ett studieförbund med en stor organisation och förmodligen större ekonomiska 

muskler än de andra två föreningarna som hon har mer positivt att säga om kommunen? 

Studiefrämjandet har förmodligen anställda som är tränade på att ha kontakt med myndigheter 

och att söka olika sorters bidrag. De kanske har ett kontaktnät som hjälper dem också. Det kan 

göra skillnad i upplevelsen i mötet med en myndighet.  

 Veronica Castillo nämner att kommunen skulle behöva mer kunskap, att kommunen inte 

frågar dem och bestämmer saker som den inte vet något om. Raoaz Majid säger samma sak; 

att kommunen borde komma ut till Gottsunda, komma och prata med folket och killarna som 

är på Effekto. Det är intressant, för både Trapp och Göthberg från kommunen nämner något 

liknande, att föreningarna ofta inte har inblick i kommunal verksamhet och därför kan bli 

besvikna på den när det inte blir som de vill. Det jag ser är ett behov av mer dialog. Mycket 

skulle vinnas genom en ökad förståelse för den andra partens verksamhet. ”Den lokala 

överenskommelsen” och dialogmötena kan vara ett sätt att uppnå detta, men det kan även 

behövas mer inriktade dialoger, att kommunen tar sig tid att prata med enskilda föreningar. 

Om det är så som Göthberg säger, att vissa föreningar kommunicerar med större lätthet med 

kommunen, medan andra har svårare kan det finnas om kommunen antränger sig för att 
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kommunicera med de föreningar som inte är med i den lokala överenskommelsen eller på 

annat sätt redan har samarbete med kommunen.  

 Det verkar råda delade meningar om de kommunala föreningsbidragen. Seynab Haji 

tycker att kommunen är bra på att följa upp och säger ingenting om svårigheter att få bidrag. 

Veronica Castillo upplever att kommunen begränsar LaSoftas verksamhet och att kommunen 

omedvetet stödjer killar framför tjejer. Raoaz Majid skulle gärna vilja få mer bidrag till 

Effekto och ser gärna att kommunen ställer krav tillsammans med bidraget för att han ska ha 

ett mål att arbeta mot.  

5.3 Vad kan utvecklas?  

Denna del visar hur de personer jag har intervjuat tycker att organisationen kring Uppsalas 

föreningsliv kan utvecklas.  

 

Gå ut till området, fråga, be om hjälp. Kommunen borde komma hit och lyssna på oss, höra vår historia. 

Sprid budskapet att ni kommer hit och kom och träffa folket! Vi i Effekto vill gärna vara med och ha 

åsikter om hur kommunen planerar i Gottsunda (Majid, 150513). 

  

Göthberg berättar att det i Örebro finns ett föreningarnas hus, som ligger centralt där 

föreningarna kan hyra in sig. Något sådant finns inte i Uppsala (Göthberg, 150507). 

 

Kommunen predikar om att det ska finnas plats för det civila samhället, men det görs inte alltid plats för 

det. Jag har en vision och det är att det ska finnas en enhet på kommunen som finns till för 

föreningslivet. Där kan frågor tas upp och samverkas om bidrag, lokaler och allmänt råd och stöd finnas 

till föreningar. Centrum för ideellt arbete skulle kunna finnas som en part (Göthberg, 150507). 

 

 Vad gäller den brist på lokaler som många föreningar vittnar om skulle båda parter kunna bli 

bättre på att samverka anser Göthberg. Det finns föreningar som har fina lokaler i centrum 

som de inte riktigt har råd med. De skulle kunna ta kontakt med andra föreningar och dela på 

lokaler och hyra (Göthberg, 150507). 

 I Gottsunda finns det redan många lokaler som används av föreningslivet, mer än i andra 

områden i Uppsala, berättar Trapp. Det kan hända att det behövs fler lokaler i och med 

ombyggnationen av Gottsunda, men Trapp tror på flexibla lösningar. Han tror att det skulle 

vara mark-krävande om föreningar har lokaler som de bara använder någon gång i veckan och 

som står tomma resten av tiden. En idé är att låta föreningar använda till exempel förskolor 

kvällstid, att de får ett ställe där de kan förvara sina saker och att det städas en gång extra när 

lokalen används mer (Trapp, 150513). 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsen och dess resultat. Eftersom syftet med uppsatsen 

handlar om hur Uppsala förvaltar sitt sociala kapital inleddes teoridelen med att definiera 

begreppet socialt kapital. Denna diskussion inleds därför med en text om socialt kapital som  

knyter an till det material som jag har samlat in i min egen studie.  
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6.1 Hur främjar kommunen sociala kapital i form av föreningsliv?  

Enligt Bourdieu innebär socialt kapital de samlade resurser som är knutna till tillgången till 

varaktiga nätverk som baseras på ömsesidiga kontakter. Enligt Eriksson kan individuellt 

socialt kapital leda till att individen får tillgång till socialt stöd och vägledning från förebilder 

i nätverket. Kollektivt socialt kapital, kan enligt Putnamn påverka ett helt samhälle, det kan 

främja demokrati, trygghet och folkhälsa. Intervjuerna med La Softa, Effekto och 

Studiefrämjandet ger en indikation på att det finns mycket socialt kapital i Gottsunda, bara de 

tre intervjuer jag genomförde visade att dessa föreningar bjuder in invånarna i Gottsunda och 

ger dem möjlighet att ta del av samhället genom olika aktiviteter, de kan få hjälp att göra sina 

läxor, umgås med andra och genom detta få andra perspektiv. Medlemmarna i de tre 

föreningarna slussas in i samhället. I Gottsunda verkar det finns socialt kapital i form av det 

Paxton kallar överbryggande föreningar och dessa typer av föreningar främjar enligt henne 

demokratin. Denna studie har  visat att tillgången till socialt kapital i Gottsunda ger resultat. 

Polisen tycker att det är lugnare, de tre föreningarna som ingår i studien vittnar om att det blir 

positiva effekter av deras verksamhet, de som har varit medlemmar i LaSofta som unga är 

högutbildade nu, Effektos medlemmar tar sig ur kriminalitet och har någonstans att vara 

istället för i Gottsunda centrum. Seynab Haji från Studiefrämjandet menar att ungdomarna 

som kommer till Kontakten börjar skapa relationer till personalen och att de därigenom kan 

slussas till olika aktiviteter.  

Är detta en indikation på att Uppsala främjar sitt sociala kapital? Denna studie visar att 

Uppsala kommun stödjer föreningslivet på olika sätt. Uppsala kapital främjas och förvaltas av 

Uppsala kommun på olika sätt. Det finns en lokal överenskommelse som ska användas som 

ett verktyg för att Uppsala kommun och föreningslivet har en god dialog och samarbete, där 

båda parter ska känna sig hörda. Kommunen finansierar helt den verksamhet som Centrum för 

ideellt arbete bedriver, den subventionerar hyra till lokaler och har som mål att ingen ska bli 

orättvist behandlad vad gäller utdelning av bidrag till föreningar. De tjänstemän jag har träffat 

verkar entusiastiska angående föreningslivet och anser att det är viktigt. Uppsala kommun har, 

vad jag kan se, som mål att främja föreningslivet och gör det redan på flera sätt.  

 I planeringsprocessen är föreningarna inbjudna som dialogpart och frågor om 

föreningslivet tas delvis upp i både översikts- och detaljplanearbetet, men frågan ges inte en 

framträdande roll. Vad innebär det? Behöver något göras för att föreningslivet ska ges en mer 

framträdande roll i planeringsprocessen? Göthberg nämner att ”den lokala 

överenskommelsen” kan hjälpa till när det gäller att ge föreningslivet mer tyngd. Det finns ca 

3100 föreningar i Uppsala och cirka 80 stycken har skrivit på överenskommelsen, vilket 

innebär att långtifrån alla föreningar drar nytta av det goda som kan komma ur ”den lokala 

överenskommelsen”. Uppsala kommun har ett arbete framför sig, dels att jobba för att fler ska 

känna till ”den lokala överenskommelsen” och vilja vara del av den, dels att se till att de 

föreningar som känner sig diskriminerade och förbisedda av olika anledningar känner sig 

sedda och att de har en chans att få stöd i sin verksamhet. Kommunen skulle kanske behöva 

sträcka ut en hand  och ha egna dialoger med dem på något sätt. Göthberg säger också att 

arbetet med ”den lokala överenskommelsen” bara börjat och att: ju fler föreningar som 

skriver under ”den lokala överenskommelsen”, desto starkare röst och samarbetspart kan 

föreningarna bli tillsammans.  

 Enligt stycke 4.3 i denna uppsats stödjer komunnen föreningslivet finansiellt genom att 

subventionera lokalhyrorna till exempelvis sporthallar och dela ut bidrag till föreningslivet. 

Siffrorna jag har samlat in säger dock inget om vilka typer av föreningar som får finansiellt 
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stöd. Det syns inte om bidragen är jämlikt fördelat och fritidsstrategen Widerholm menar att 

det är svårt att ta fram en helhetsbild vad gäller utdelning av bidrag till föreningar. Veronica 

Castillo pratar om diskriminering ocht hon upplever att kommunen gör skillnad på vad hon 

kallar svenska föreningar och invandrarföreningar. Hon menar att invandrarföreningar 

forsätter att engagera sig i föreningslivet, trots brist på bidrag  och att de flesta ”svenskar” 

skulle kräva att få ekonomisk ersättning för sitt engagemang för att fortsätta sitt arbete inom 

den ideella sektorn. Raoaz Majid arbetar varje dag i veckan, trots att han bara får betalt för 

fem av de dagarna och han säger att han kommer att fortsätta med sin förening oavsett lön i 

framtiden, vilket bekräftar bilden som Veronica Castillo ger.    

 Veronica Castillo tycker att kommunen begränsar LaSoftas verksamhet genom att ha 

regler om vilka åldrar som deras aktiviteter ska innefatta och att de har svårt att få bidrag 

eftersom de inte är en idrottsföreningen. Detta stämmer väl in med det som skrivs i uppsatsens 

teoridel skrivs om Kugelbergs studie, där hon visar att etniska föreningars handlingutrymme 

kan begränsas genom för hård styrning vad gäller kommunala föreningsbidrag. Paxton menar 

att de som delar ut bidrag till den ideella sektorn borde vara medvetna om att vissa typer av 

föreningar kan skada demokratin. Hon menar dock också att om reglerna är utformade så att 

föreningarnas verksamhet ska uppfylla många kriterier för att kunna få bidrag finns risken att 

medlemmarnas engagemang minskar. Detta visar att kommunen bör tänka efter när det gäller 

reglerna för föreningsbidrag. En viss styrning kan vara nödvändig för att inte föreningar som 

skadar samhället främjas, men det får går så långt att föreningslivets engagemang minskar i 

allmänhet. Raoaz Majid ger ett annat perspektiv, han vill gärna att kommunen ställer krav när 

de delar ut bidrag så att han får mål att jobba emot.   

 Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet skiftar beroende på vem man 

frågar. Kommunen ger en nyanserad bild och är mestadels positiva. Föreningarna har en del 

positiva erfarenheter av kommunen och kan lovorda enskilda tjänstemän, men är besvikna på 

att de inte får mer erkännande för det arbete de utför. Trapp och Göthberg från kommunen har 

framförallt en positiv bild, men anser att förståelsen mellan kommunen och föreningslivet 

behöver ökas. Göthberg menar att kommunen ofta är positiv till de idéer som föreningslivet 

kommer med. Från föreningarnas håll är det blandade känslor. Veronica Castillo och Raoaz 

Majid har träffat enskilda bra kommunala tjänstemän, men är annars kritiska till kommunen. 

De tycker att kommunen borde ge deras respektive föreningar mer värde och ekonomiskt 

stöd. Både Veronica Castillo och Raoaz Majid efterlyser  mer uppföljning för utdelade bidrag 

och  att kommunen tar sig tid att prata med dem. De upplever att de gör ett väldigt viktigt 

arbete, som inte riktigt uppmärksammas. Här kan en koppling göras till Bourdieu som säger 

att socialt kapital inte finns om det inte får ett erkänt värde. Detta gäller inte Studiefrämjandet, 

Seynab Haji var enbart positiv vad gällde relationen till kommunen. Det kan bero på det som 

Herttig visar i sin forskning, att vissa föreningar med god ekonomi och en uppbyggd 

organisation lätt får genomslagskraft, medan andra föreningar inte har samma möjlighet att ta 

sig fram.  

 

6.2 Avslutande ord 

Uppsatsen handlar alltså om Uppsalas föreningsliv i allmänhet men med ett fokus på 

Gottsunda. Som nämnt i metod-delen har jag inte undersökt Gottsundas grundförutsättningar, 

som arbetslöshet, hur många som får bidrag, kriminalitet och valdeltagande. Det skulle vara 

intressant att i en framtida studie göra detta och undersöka hur det sociala kapitalet kan tänkas 

påverka dessa faktorer. En närmare studie om Uppsala kommuns bidragspolitik och 
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genomföra en kartläggning över alla bidrag som ges till föreningslivet vore också en 

spännande uppföljning på detta tema.  

 Avslutningsvis presenterar jag några citat om föreningslivet som har dykt upp under 

intervjuerna för att visa den positiva bild som jag har fått av föreningslivet genom denna 

uppsats.  

 

En värld utan föreningar skulle vara ensam och tråkig (Haji, 150512). Ett rikt föreningsliv gynnar oss 

alla. Det skapar en bra samhällsutveckling, folkhälsa och social välfärd. Föreningsliv kan också skapa 

arbete och det främjar demokratin. Den ideella sektorn innehåller en massa värdefulla idéer. De flesta 

betalda tjänster inom kommunen härstammar från den ideella sektorn. Motsatsen till ett levande 

föreningsliv är förödande, det är ett samhälle med ”diktaturvarning”. Ett samhälle som saknar 

föreningsliv är ett tyst samhälle.  Att det finns föreningar och röster som tycker till om samhället gör att 

vi går framåt, att samhället utvecklas. De är pådrivare som påverkar samhället (Göthberg, 150507). 

7. REFERENSLISTA 

Bengtsson, B. & Kugelberg, C. (red.) (2009) Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 

mångkulturella samhället, Kalmar: Egalité 

Bourdieu, P. (1984) Distinction, Harvard: Routledge & Kegan Paul ltd  

Broady, D. (2002) Nätverk och Fält. Ingår i:  

 Sociala Nätverk och Fält, Gunneriusson, H.(red.). Uppsala: Opuscula historica  

 Upsaliensa, s. 49-72 

  

Bryman, A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber 

 

Eneroth, B. (1984), Kvalitativ metod – kunskapsmodell och mätproblem, Sociologisk 

Forskning 21  3/4, s. 81-87  

 

Eriksson, M., (2012), Socialt kapital och hälsa – förklaringsmodeller och implikationer för 

hälsofrämjande interventioner, socialmedicinsk tidskskrift, 89, 4-5, s. 332-346 

 

Molina, I. (1997) Stadens Rasifiering, Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: Uppsala 

University, Department of Social and Economic Geography 

 

Paxton, P. (2002), Social capital and democracy: An interdependent relationship, American 

Sociological Review, 67 2, s. 245-277 

Ds 2004:49: Föreningsliv, makt och integration. Stockholm, Fritzes.  

Intervjuer 

Carlén, Göran, 150508, processansvarig, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

Castillo, Veronica 150512, projektledare i föreningen LaSofta 

Föreningsregistret, 150512 , Statistiska centralbyrån 

Göthberg, Johan, 150507, processledare, kommunledningskontoret, Uppsala kommun 



29 

 

Haji, Seynab, 150512, handläggare för etniska föreningar, Studiefrämjandet 

Karlsson, Daniel, 150512, utredningssekreterare, äldrenämnden, Uppsala kommun 

Majid, Raoaz, 150512, ordförande i föreningen Effekto 

Sundin, Anneli, 150508, planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, 

Trapp, Örjan, 150513, samordnare, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

Widerholm, Wilhelm, 150522, fritidsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

 

Internet 

 

SVT, nyheter, 141104 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/rikskriminalen-pekar-ut-problemomraden, 

[hämtat den 2015-05-29] 

 

Bourdieu, P., (1986) The Forms Of Capital 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-

capital.htm, [hämtat den 2015-05-21] 

 

Boverket 

http://www.boverket.se/sv/PBL- 

kunskapsbanken/detaljplanering/handlingar/planbeskrivning/, [hämtat den 2015-06-01] 

 

Uppsala kommuns hemsida  

https://www.uppsala.se/Kultur-och-fritid/foreningsliv--ideellt-arbete/samverkan-med-

foreningslivet/, [hämtat den 2015-05-08] 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDER 
 

1.  Anneli Sundin, planarkitekt  

 

Frågor  

Diskuterar ni frågor om föreningsliv och på vilket sätt det kan gynnas på planenheten?  

Arbetar du eller några av dina kollegor med projekt där frågor om föreningslivet kommer in?  

I detaljplanearbetet, på vilket sätt finns frågor om föreningslivet med? Finns det till exempel 

som en punkt i planbeskrivningen?   

Ett sätt att främja föreningslivet skulle kunna vara att bereda plats för olika sportaktiviteter 

eller lokaler till föreningar i nya områden eller i ombyggnad av befintliga stadsdelar. Är det 

något man kan påverka i planprocessen?  

Om man som förening vill påverka hur staden byggs, hur gör man då?  

Diskuteras frågan om föreningsliv mer i andra delar av planprocessen? Vilka delar av 

processen i så fall?  

 

2. Föreningsregistret, Statistiska Centralbyrån 

 

Fråga 

Hur många ideella föreningar finns det i Uppsala?  

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/rikskriminalen-pekar-ut-problemomraden
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm
http://www.boverket.se/sv/PBL-%20kunskapsbanken/detaljplanering/handlingar/planbeskrivning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-%20kunskapsbanken/detaljplanering/handlingar/planbeskrivning/
https://www.uppsala.se/Kultur-och-fritid/foreningsliv--ideellt-arbete/samverkan-med-foreningslivet/
https://www.uppsala.se/Kultur-och-fritid/foreningsliv--ideellt-arbete/samverkan-med-foreningslivet/
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3. Göran Carlén, processansvarig, Uppsala kommun 

 

Frågor  

I det strategiska och översiktliga planarbetet, på vilket sätt finns frågor om föreningslivet 

med?  

Arbetar du eller några av dina kollegor på din enhet med projekt där frågor om föreningslivet 

finns med?  

Förutom den lokala överenskommelsen, finns det andra strategiska dokument där frågor om 

föreningslivet tas upp?  

Ett sätt att främja föreningslivet skulle kunna vara att bereda plats för olika sportaktiviteter 

eller lokaler till föreningar i nya områden eller i ombyggnad av befintliga stadsdelar. Är det 

något man kan påverka i planprocessen?  

Om man som förening vill påverka hur staden byggs, hur gör man då?  

Bjuds föreningar in till dialog om hur staden planeras?  

I vilka delar av planprocessen diskuteras frågan om föreningsliv? Och på vilket sätt? 

 

4. Daniel Karlsson, utredningssekreterare, Uppsala kommun 

 

Mejl som skickades till Daniel Karlsson 

Jag skulle vilja ha en överblick över hur mycket kommunen ger i bidrag till föreningar och 

gärna med några års översikt. Om det går att få 10 år eller mer vore det toppen. Helt enkelt 

hur mycket av budgeten för din nämnd de senaste tio åren (eller längre tid om det går) och hur 

mycket av den som har gått till föreningsbidrag. 

 

5. Johan Göthberg, processledare, Uppsala kommun 

 

Frågor 

 

Inledning 

Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken anknytning har ditt arbete till föreningslivet?  

Vad tror du att man kan åstadkomma genom att främja föreningslivet?  

Kan kommunen vinna något på ett levande föreningsliv i Uppsala?  

Det finns studier som säger att föreningslivet har positiv påverkan på individen och samhället, 

till exempel att demokratin förbättras, folkhälsan blir bättre o s v. Vad tror du om det? 

Har du sett exempel på det? 

 

Kommunens mål angående socialt kapital 

Nämns föreningslivet i kommunens styrdokument?  

Har kommunen några projekt på gång som ska främja ett levande föreningsliv och ett högre 

socialt deltagande i samhället?  

 

Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 

Vilken relation har Uppsala kommun till föreningslivet?   

Får kommunen vad den behöver av föreningslivet? Något önskemål om förbättring/något som 

fattas? 

På vilket sätt är kommunen tillgänglig för föreningslivet? Kontaktperson, service o s v.  
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Har kommunen någon som ansvarar för kontakten med föreningslivet och arbetar kommunen 

för att vara tillgänglig för föreningslivet?  

Vad upplever du främst i ditt möte med föreninglivet? Vad är positivt, negativt? Uttrycker 

föreningar något som de vill att kommunen ska ändra? 

Verkar föreningarna få vad de behöver av kommunen, eller har de önskemål om förändring?  

CIA hör ofta att föreningar har svårt att hitta lokaler till sina verksamheter. Vems uppgift är 

det att se till att det finns lokaler till föreningar? I Uppsalahems områden finns ofta lokaler till 

hyresgästföreningarna, men har kommunen som öronmärks åt andra föreningar? 

 

Kommunikationen mellan föreningslivet och kommunen 

Hur upplever du att kommunikationen mellan kommunen och föreningslivet fungerar? 

Finns det något forum för föreningar att möta kommunen? 

Vad gör kommunen med eventuell kritik från föreningslivet?  

Hur gör föreningar som vill ha hjälp av kommunen? Vem/vart ska de vända sig? 

 

Planeringsprocessen 

Vilken/vilka delar av kommunens planeringsprocess deltar du som tjänsteman i?  

Integreras frågan om föreningsliv i planeringsprocessen? På vilket sätt?  

När man planerar (både nya områden och förändringar av befintliga områden), försöker man 

göra plats för föreningslivet, till exempel genom att bereda ytor för idrottsutövande och till 

lokaler där föreningar kan hålla till? 

Finns det något som kommunen skulle behöva utveckla i frågan om att främja föreningslivet i 

planeringsprocessen? På vilket sätt tycker du? 

Går det att planera så att föreningslivet blir en naturlig del av staden?  

 

Den lokala överenskommelsen 

”Den lokala överenskommelsen”, hur upplever du att den fungerar? Hur väl efterlevs 

den?Vem ansvarar för att den efterlevs? 

Lite frågor utifrån ”den lokala överenskommelsen”: 

Ges den ideella sektorn en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och demokratiska 

process? På viket sätt?  

På vilket sätt deltar föreningslivet i samtalet om samhällsutveckling, i vision, planering, 

genomförande och uppföljning? 

Det står i ”den lokala överenskommelsen” att det är viktigt att ta långsiktiga beslut vad gäller 

finansiering och andra förutsättningar, så att oberoendet kan säkerställas. Jobbar man på att 

det görs? Hur blir det för föreningarna om besluten är mer kortsiktiga? 

Kan du ge exempel på vilka kvalitetskrav kommunen kan ha när föreningar utför uppdrag åt 

kommunen? I vilka situationer ställer kommunen krav på föreningarnas utförande? 

”Att utveckla samarbetet mellan kommunens nämnder och föreningslivet, till exempel genom 

dialogmöten, att mer än en gång/år bjuda in till kommunövergripande dialogmöte” 

Hur fungerar dialomötena? Vad leder de fram till?  

I ”den lokala överenskommelsen” står det att kommunen ska ta fram riktlinjer, policy och 

program i samtal med berörda föreningar. Spännande! Kan du ge exempel på hur det kan gå 

till?  

Centrum för ideellt arbete rapporterar att föreningarna tycker att det är krångligt och orättvist 

med bidragsutdelningen och ”den lokala överenskommelsen” har som mål att det ska vara lätt 
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att söka bidrag. Är det något som tas upp i dialogmöten eller i andra möten med föreningarna? 

Vad tänker du om detta? Kan kommunen göra något där för att underlätta/förbättra?  

 

Statistik föreningar 

Föreningsservice, finns det någon sådan?  

Vissa föreningar finns med på flera ställen, hur kommer det sig? Hur fungerar 

föreningsregistret?  

 

6. Raoaz Majid, Effekto 

 

Frågor 

 

Inledning 

Kan du berätta lite om den föreningen och ditt engagemang i Effekto? Har du varit med sedan 

starten?  

Vad är dina mål med arbetet i Effekto?  

Jag läste i en artikel om Effekto att ni hade startat föreningen för att minska våldet. Kan du 

berätta lite om det? Till exempel vad var det för våld som ni ville minska och har du sett 

någon skillnad i och med ett Effekto startade?  

 

Vad man kan uppnå med föreningsliv 

Vilka effekter tror du att föreningsliv kan ge? 

Har du sett några sådana resultat i och med ditt engagemang i Effekto?  

 

Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 

Har du någon kontakt med kommunen i samband med ditt arbete med Effekto? Hur fungerar 

den tycker du?   

Får Effekto bidrag av kommunen? Har det varit enkelt att söka bidrag? 

Skulle ni behöva mer i bidrag för att bättre bedriva er verksamhet?  

Upplever du att din förening får det den behöver av kommunen? (i form av respons, 

tillgänglighet, vändigt bemötande, respekt o s v.) 

Skulle kommunen behöva utveckla något för att bättre ta hand om föreningslivet?  

 

Planeringsprocessen 

Har Effekto blivit inbjuden av kommunen till dialog om framtagandet av riktlinjer, policy och 

program?  

Har du några tankar på hur kommunen planerar? Kan de göra något annorlunda för att främja 

föreningslivet?  

 

Den lokala överenskommelsen 

Har du hört talas om ”den lokala överenskommelsen”?  

Inryck av den? 

 

 

7. Seynab, Haji, Studiefrämjandet 
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Frågor 

 

Inledning 

Kan du berätta lite om Studiefrämjandets verksamhet här i Gottsunda?  

Vilka är dina arbetsuppgifter?  

Vad är Studiefrämjandets mål med Kontakten?  

Vilka typer av projekt pågår i Gottsunda? Vilka typer av föreningar har ni kontakt med?  

Tycker du att Gottsunda har ett levande föreningsliv? Är många engagerade?  

 

Vad man kan uppnå med föreningsliv 

Vad tror du att engagemang och föreningsliv kan ge för effekter i samhället?  

Vilka resultat har du sett i samband med ditt arbete i Studiefrämjandet?  

Har du någon uppfattning i allmänhet om Gottsunda, har föreningslivet någon påverkan?   

Fattas något angående föreningslivet i Gottsunda?   

 

Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 

Har du någon kontakt med kommunen i samband med ditt arbete med Studiefrämjandet? Hur 

fungerar den tycker du?   

Får Studiefrämjandet bidrag av kommunen? Har det varit enkelt att söka bidrag? 

Skulle ni behöva mer i bidrag för att bättre bedriva er verksamhet?  

Upplever du att Studiefrämjandet får det den behöver av kommunen? (i form av respons, 

tillgänglighet, vändigt bemötande, respekt o s v.) 

Främjar kommunen föreningsliv upplever du?  

Skulle kommunen behöva utveckla något för att bättre ta hand om föreningslivet?  

 

Planeringsprocessen 

Har Studiefrämjandet blivit inbjuden av kommunen till dialog om framtagandet av riktlinjer, 

policy och program?  

Har du några tankar på hur kommunen planerar? Kan de göra något annorlunda för att främja 

föreningslivet?  

 

Den lokala överenskommelsen 

Har du hört talas om ”den lokala överenskommelsen”?  

Inryck av den?  

 

8. Veronica Castillo, La Softa 
 

Frågor 

 

Inledning 

La Softa, kan du berätta lite om den föreningen och ditt engagemang i den? Har du varit med 

sedan starten?  

Vad är dina mål med arbetet i La Softa?  

 

Vad man kan uppnå med föreningsliv 
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Det finns studier som säger att ett levande föreningsliv kan leda till att kulturlivet utvecklas, 

delaktigheten ökar och att folkhälsan ökar genom att människor deltar i föreningslivet. Vad 

tänker du om det? Har du sett exempel på det?  

Har du sett några sådana resultat i och med ditt engagemang i La Softa?  

Har du någon uppfattning i allmänhet om Gottsunda, har föreningslivet någon påverkan?    

 

Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 

Har du någon kontakt med kommunen i samband med ditt arbete med LaSofta? Hur fungerar 

den tycker du?   

Får LaSofta bidrag av kommunen? Har det varit enkelt att söka bidrag? 

Skulle ni behöva mer i bidrag för att bättra bedriva er verksamhet?  

Upplever du att din förening får det den behöver av kommunen? (i form av respons, 

tillgänglighet, vändigt bemötande, respekt o s v.) 

Är kommunen bra på att främja föreningsliv upplever du?  

Skulle kommunen behöva utveckla något för att bättre ta hand om föreningslivet?  

 

Planeringsprocessen 

Har LaSofta blivit inbjuden av kommunen till dialog om framtagandet av riktlinjer, policy och 

program?  

Har du några tankar på hur kommunen planerar? Kan de göra något annorlunda för att främja 

föreningslivet?  

 

Den lokala överenskommelsen 

Har du hört talas om ”den lokala överenskommelsen”?  

Inryck av den?  

 

9. Wilhelm Widerholm, fritidsstrateg, Uppsala kommun 

 

Frågor 

Hur fungerar det med bidrag i kommunen till föreningar, är det främst nämnderna som delar 

ut dem? 

Du nämnde att det finns ett mål att vara rättvis när det gäller bidrag, vad gör kommunen för 

att uppnå det målet?  

Görs det utvärderingar och jämförelser vad gäller bidrag till föreningslivet för att uppnå en 

rättvis fördelning av bidrag? 

 

10. Örjan Trapp, samordnare, Uppsala kommun 

Frågor  

 

Inledning 

Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken anknytning har ditt arbete till föreningslivet?  

Tror du att social delaktighet påverkar individen och samhället? På vilket sätt? 

Vad tror du att man kan åstadkomma genom att främja föreningslivet?  

Kan kommunen vinna något på ett levande föreningsliv i Uppsala? Vilka mervärden kan 

skapas? 
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Projekt i Gottsunda 

Kan du berätta om det projekt du arbetar med i Gottsunda?  

Vad önskar kommunen uppnå med det?  

Finns det ett levande föreningsliv i Gottsunda redan upplever du?  

Kan kommunen göra något för att ytterligare hjälpa föreningarna i Gottsunda?  

 

Kommunens mål angående socialt kapital 

Nämns föreningslivet i kommunens styrdokument?  

 

Relationen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 

Hur upplever du kommunens relation till föreningslivet?  

På vilket sätt stödjer kommunen föreningslivet? 

Hur tror du att föreningslivet uppfattar Uppsala kommun? Är de nöjda och får vad de 

behöver? Lyssnar kommunen på eventuell kritik?  

Hur uppfattar Uppsala kommun föreninglivet? Får kommunen vad den behöver av 

föreningslivet?  

Förbättra när det gäller bidrag och lokaler? 

Hur tillgänglig är kommunen för föreningslivet? 

Har kommunen någon som ansvarar för kontakten med föreningslivet och arbetar kommunen 

för att vara tillgänglig för föreningslivet?  

 

Kommunikationen mellan föreningslivet och kommunen 

Finns det något forum för föreningar att möta kommunen? 

Finns det möjlighet för föreningar att nå fram till kommunen och be om hjälp?  

 

Planeringsprocessen 

Vilken/vilka delar av kommunens planeringsprocess deltar du som tjänsteman i?  

Integreras frågan om föreningsliv i planeringsprocessen? På vilket sätt?  

När man planerar (både nya områden och förändringar av befintliga områden), försöker man 

göra plats för föreningslivet, till exempel genom att bereda ytor för idrottsutövande och till 

lokaler där föreningar kan hålla till? 

Finns det något som kommunen skulle behöva utveckla?  

Går det att planera så att föreningslivet blir en naturlig del av staden?  

 

Den lokala överenskommelsen 

”Den lokala överenskommelsen” känner du till den? Hur upplever du att den fungerar? Hur 

väl efterlevs den? Vem ansvarar för att den efterlevs? 

 

 

 

 


