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Abstract 
The purpose of this study was to examine whether non-profit organizations in the form of ethnic 

associations could contribute to greater political integration of ethnic minorities. 

tree questions sought to answer the aim of this study: “To see if memberships in ethnical 

contributed greater political integration and participation in society and politics?” “Have 

association membership contributed to increased political participation, as well as an increased 

interest in political issues? “And what measures for increased political participation and greater 

political integration has been made by the parish of Västerås in recent years? 

The essay was performed by means of interviews. The results show that a commitment to an 

ethnic association improves the possibility of integration and increased political interest. 
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1 Inledning 
I dagsläget råder stor osäkerhet i olika delar av världen. Krig, svält och förföljelse är en starkt 

bidragande orsak till de ökade flyktingströmmarna från olika regioner i världen till den 

Europeiska Unionen. 

Sverige är ett land som under historien varit ett land med strömningar från olika delar av världen, 

främst under 1900-talet och framåt har invandringen varit stor i Sverige. Under 1960- och 70-

talet bestod stora delar av arbetskraftinvandring. Under denna tid var det framför allt invandring 

från länder i central- och Sydeuropa som utgjorde den största invandringen till Sverige. Under 

samma tid var intresseorganisationerna som starkast i Sverige. Detta medförde att den 

organiserade befolkningen fick stor slagkraft inom det samhälleliga bestämmandet. 

 I dagsläget är det framför allt flyktingströmmar från det krigsdrabbade Syrien det politiskt 

instabila Eritrea och Somalia som är de största etniska grupperna som kommer till Europa och 

Sverige. I samband med de högerpopulistiska vindar som blåser i hela Europa, däribland Sverige, 

finns det stora motsättningar till att ta emot flyktingar och dessa har därför problem att lyckas 

etablera sig i det nya samhället de möts av i Sverige. Hur ska de nyanlända då göra för att lyckas 

integrera sig och bli en del av samhället 

Syftet med denna empiriska studie var att undersöka huruvida etniska föreningars kontaktnät 

samt kunskap om det civila samhället är en väg för nyanlända att integreras i det svenska 

samhället. I litteraturöversikten undersöks även likheterna samt skillnaderna vad gällande etniska 

föreningars kontaktnät, nätverksstyrning samt kanal utåt för de nyanlända 
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1.1 Definitioner 

Etniska föreningar 

Ideell organisation som fungerar som ett nätverk ut i det civila samhället för etniska minoriteter. 

 

Integration 

Integration är en process som leder till att enskilda enheter förenas. Integration är emellertid ett 

omfattande begrepp. I denna studie har fokus således lagts på politisk integration samt ökat 

politiskt deltagande. När det kommer till integration krävs en aktion från båda parter, det vill säga 

majoritetsbefolkningens acceptans och minoritetsgruppens participation (Bäck 1999, s.34). 

Därtill belyses vidtagna åtgärder utförda på kommunal nivå av Västerås kommun. 

 

Socialt kapital 

Socialt kapital är i kanske störst grad förknippat med Robert Putnam. Socialt kapital är baserat på 

individers deltagande i olika sociala nätverk. Värdegrunden inom socialt kapital består av 

ömsesidighet, tillit och deltagande (Rothstein 2003). 

  

Civila samhället 

I sin bok Det globala civilsamhället- ett svar på krig, definierar Mary Kaldor civilsamhället som 

ett medium där sociala kontrakt individer emellan samt mellan individer och politiska eller 

ekonomiska institutioner sluts. Dessa kontrakt förhandlas således fram och sedan reproduceras 

mellan aktörerna (Kaldor 2003, s.67). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida ideell verksamhet i form av etniska 

föreningar kan bidra till en politisk integrering av etniska minoriteter. Således huruvida den 

etniska föreningen möjliggör att individer inom den etniska minoriteten tillförs inblick, förståelse 

för samt kunskap om den politik som råder i det svenska samhället. Detta för att sedermera 
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inneha en känsla av att vara delaktig inom svensk politik. 

Vidare syftar även studien till att undersöka huruvida etniska föreningar bidrar till etniska 

minoriteters deltagande inom svensk politik. Följaktligen hur den etniska föreningen påverkar 

individer inom den etniska minoriteten att bland annat delta i folkomröstningar samt tillgodogöra 

sig sina rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. 

Studien är uppbyggd på intervjuer med sju olika etniska föreningar. Detta för att få ett mer 

beskrivande svar på syftet. Detta förhindrar dock möjligheten till generaliseringsanspråk då 

resultatet inte kan betraktas som allmängiltigt för en hel population. Studien syftar således till att 

endast skapa en inblick inom hur etniska föreningar kan bidra till samt vilka metoder som 

används för att skapa ett politiskt deltagande för individer inom etniska minoriteter. 

De frågeställningar som använts är: 

Bidrar medlemskap i etniska föreningar till ökad politisk integration och politiskt deltagande? 

Har föreningsmedlemskapet bidragit till en ökad politisk delaktighet samt ett ökat intresse för 

politiska frågor? 

Vilka åtgärder för ökad politisk delaktighet för etniska minoriteter har gjorts i Västerås stad? 
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2 Tidigare forskning 
För att skapa en djupare förståelse för denna studie presenteras nedan tidigare forskning som en 

bakgrund till uppsatsens syfte. 

 

2.1 Politiskt deltagande via föreningsliv 

Att vara politiskt deltagande samt nyttja den demokratiska rättighet som råder i Sverige skiljer sig 

tydligt mellan personer med utländsk härkomst i jämförelse med ”etniska svenskar” (SCB 2014). 

Enligt SCB (2014) är det, till exempel, fler ”etniska svenskar” än personer med utländsk 

härkomst som deltar i riksdagsval. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige, andelar i procent efter 

utländsk/svensk bakgrund och valår (SCB 2014). 
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Gunnar Myrberg (2004, s.201) förklarar i artikeln ”Föreningsliv och politiskt deltagande” att ett 

antal undersökningar som gjorts inom detta område inte bara visar på att personer med 

invandrarbakgrund med svenskt medborgarskap är mindre benägna att göra sin röst hörd i 

jämförelse med infödda svenskar. Även organiseringsbenägenheten är betydligt lägre bland de 

grupper som inte är infödda svenska. Dessutom identifieras en tendens att de klyftor som råder 

grupperna emellan inte bara existerar, utan fortsätter öka när det gäller det politiska deltagandet. 

 (Myrberg 2004) kategoriserar problematik på två plan i samband med det utanförskap som de 

invandrade för med sig. Myrberg menar att ett politiskt utanförskap är problematiskt i sig för de 

invandrades situation och position i samhället. På det andra planet medför de invandrades 

politiska utanförskap problematik för det svenska samhället i stort. 

Problematiken för de invandrades politiska utanförskap innebär i stor utsträckning att deras 

åsikter, värderingar och intressen inte företräds eller behandlas i den omfattning som behövs och 

är representativt relevant i jämförelse med andra medborgares politiska representation. För det 

svenska samhället i stort innebär de invandrades politiskt kopplade marginalisering en urholkning 

av det ideal som är centralt inom demokrati, nämligen jämlikhet. Myrberg menar att denna 

tendens, med en överhängande risk, kan skapa en andra klassens medborgare, nämligen de 

invandrade. I och med de invandrades utanförskap riskerar samhällsutvecklingen att bromsas. 

Detta genom att viktiga åsikter och perspektiv riskerar att åsidosättas och hamna utanför den 

politiska beslutsprocessen och debatten (Myrberg 2004, s. 204). 

Myrberg förklarar det politiska deltagandet utifrån olika individbaserade resurser. Dessa resurser 

är bestående av bland annat utbildning och inkomst, men de kollektiva resurserna som tar sig 

form av föreningsengagemang och sociala nätverk är även det högst relevant. Det finns en 

korrelation mellan engagemang inom föreningslivet och politisk aktivitet som har hållit sig stabil 

över tid och rum. Myrberg ifrågasätter förhållandet mellan föreningsaktivitet och politisk 

aktivitet. Myrberg menar att det är två kategorier människor, aktiva personer och passiva 

personer. Genom denna kategorisering ämnar Myrberg finna ett samband mellan ett 

föreningsengagemang och ett politiskt deltagande, Detta för att finna ett uttryck till förfogande av 

att vara aktiv (Myrberg 2004, s.209). 
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Myrberg nämner även två närliggande hypoteser som förklarar passiva föreningsmedlemmars 

politiska aktivitet. Båda hypoteserna rör informationen som når individen. Ena hypotesen är att 

den person som infinner sig i ett socialt nätverk generellt får tidigare information och även berörs 

av mer information än andra personer som inte tillhör någon slags social relation, till exempel en 

förening. Myrberg menar att denna hypotes berör en mobilisering av information och 

informationens spridning. Argumentet för detta är att individens motivation till att delta är högre 

hos en organiserad person. Den andra hypotesen Myrberg nämner handlar om att den information 

som når personen och förmedlas till andra personer inom det sociala nätverk personerna tillhör. 

Här menar Myrberg att en socialt engagerad person i större utsträckning blir tillfrågad av att delta 

i olika sammanhang och aktiviteter än andra personer som inte tillhör något socialt nätverk, så 

som föreningar. Den tillfrågade personen blir här inte tillfrågad i större utsträckning för att 

personen i fråga är mer lämpad än någon annan. Personen finns alltså i åtanke hos den som 

frågar. (Myrberg 2004, s.210-11) 

Politiskt deltagande ses som ett sociologiskt fenomen på grund av att inom sociologin riktas 

traditionellt fokus på individen och dess egenskaper snarare än fokus mot sociala sammanhang. 

Individerna gör sin röst hörd eller avstår från att göra sin röst hörd. Individer formar 

föreställningar, fattar beslut och uppfattar verkligheten. Borevi och Strömblad (2004) menar att 

individers egenskaper som till exempel, klasstillhörighet, ålder, kön, och inkomst kan tänkas ha 

betydelse för de processer som bestämmer hur, varför och om individer politiskt deltar. 

Individer vars socioekonomiska status är hög tenderar ofta att se mer positivt på individens 

möjlighet att påverka politiken, samt att desto högre grad av positiv syn på möjligheten att 

förändra kan tänkas rationalisera idén om att aktivt medverka i politiken. Detta gör att steget 

mellan politisk passivitet till politiskt engagemang minskar. Därav menar Borevi och Strömblad 

(2004) att se på strukturella och institutionella faktorer är behövligt. Detta ska då bidra till att ge 

förklaringar till varför till synes likartade individer som till hör till synes liknande 

socioekonomiska sfärer visar sig i olika utsträckning vara delaktig politiskt. Denna typ av 

kunskap menar Borevi och Strömblad kommer kunna rendera i hur institutioner och samhället i 

stort kan och bör förändras. Detta i ett försök att söka förverkliga den politiska jämlikheten och 

demokratins ideal (Borevi och Strömblad 2004, s.9-11). 

För att kunna realisera detta blir en central uppgift att finna ”hinder” som inte är tydligt synbara. 
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Ett exempel på hinder som Borevi och Strömblad tar upp är invandrade. Invandrade 

diskrimineras om än subtilt av bland annat politiska regelverk och rådande samhälleliga normer 

(Borevi och Strömblad 2004, s.11). 

De hinder som finns i samhället för invandrade tenderar att skapa ett utanförskap på dessa 

grupper och i och med detta är det troligt att dess egna politiska tilltro och dess politiska intresse 

minskar i samband med denna typ av strukturell marginalisering. Ett exempel som Borevi och 

Strömblad tar upp är frånvaron av rösträtt för den invandrade. I och med att de invandrade utan 

svenskt medborgarskap endast får delta i kommunala val, detta ses ofta på som en 

meningslösvalhandling och därför blir lätt att avstå från (Borevi och Strömblad 2004, s.11). 

De åtgärder som kan vidtas i dessa fall för att motverka de strukturella hinder för de invandrade 

och för att främja de invandrades politiska deltagandet. 

Genom att sprida kunskap bland invandrargrupper om hur valprocessen och allmänna val i 

Sverige fungerar och genomförs kan bidra till ett ökat intresse till valdeltagande bland dessa 

grupper. Genom att dessa marginaliserade grupper ges en inblick i det politiska systemet kan 

alltså medföra ett ökat politiskt intresse. Detta skulle i sin tur göra att valresultaten i längden blir 

mer representativa och därav mer demokratiska. (Borevi och Strömblad 2004, s.11) 

Per Strömblad (2011) menar att etniska föreningar för etniska minoriteter fungerar som ett 

politiskt instrument för en ökad politisk integration och därigenom blir uppmuntrade genom 

ekonomiskt stöd och rådgivande status på både lokal och nationell nivå. Möjligheten till att 

organisera sig eller att ansluta sig till en förening med som är riktad mot människor från sitt eget 

land vilket gör att den etniska föreningens intressen får större gehör. Strömblad menar vidare att 

det starka politiska, ekonomiska och institutionella stödet som etniska föreningar får ökar den 

politiska integrationen för de etniska minoriteterna som organiserat sig och genom organisationen 

fungerar som en politisk kanal. Vidare kan etniska föreningar ges mer kollektiv makt i samhället 

genom ett ökat ekonomiskt och institutionellt stöd, vilket i sin tur ökar den representationen i det 

svenska samhället (Strömblad 2011, s.117). 
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2.2 Etniska föreningars inflytande. 

Hertting (2009) menar att de etniska föreningarna är en resurs för integrationen i samhället där 

dessa fungerar som ett främjande för den politiska integrationen i samhället för nyanlända. Den 

etniska föreningen ses alltså som en kollektiv resurs när det kommer till att utöva inflytande. 

Genom att bedriva till exempel lobbyverksamhet eller kampanjer av olika slag fyller föreningar 

den funktionen att kunna göra sin röst hörd på olika sätt. I de etniska föreningar som Hertting 

undersökt i Norra Botkyrka märks ett starkt missnöje med den makt och de befogenheter som 

tilldelas de olika föreningarna. 

Hertting (2009, s.114-115) menar på att detta missförhållande bottnar i en ovilja från 

makthavarnas sida att dela med sig av den makt de besitter. Oviljan till att dela med sig av 

makten bottnar i sin tur i svag tillit till lokalbefolkningen i Norra Botkyrka. Trotts att de 

organiserat sig i föreningar ska kunna bli tilldelad diverse maktpositioner i samhället sker en 

nonchalering av invandrare från representanter tillhörande majoritetsbefolkningen, som i 

allmänhet sitter på maktpositioner. 

Att organisera sig i frivilligorganisationer har varit ett strategiskt val för utsatta grupper att få sin 

röst hörd och att kunna ställa krav och fungera som en opposition mot den sittande makteliten. 

Det är många delar av den demokratiska funktionen som tillskrivs det idéburna föreningslivet, 

Bland annat att kunna representera olika intressen (Hertting 2009, s.120). 

Hertting (2009, s.150-151) söker finna huruvida de etniska föreningarna som finns i Norra 

Botkyrka fungerar som en typ av mekanism för integration inom den lokala politiken med 

nätverk som styrningsmetoder. Herttings bakgrund till denna forskning är att i och med 

förändring från en vertikal styrningsmodell till en horisontell styrningsmodell problematiserar 

och förändrar de etniska föreningarnas förutsättningar till att vara med och delta, samt bestämma 

i samhället på ett demokratiskt sätt. 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Som teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie används Civil Voluntarism Model. Syftet med 

att använda Civil Voluntarism Model som teoretisk referensram är at tydliggöra varför vissa 

individer är mer benägen att delta, samt organisera sig politiskt till skillnad mot andra individer 

som inte är politiskt aktiva. 

Civil Voluntarism Model tar upp tre centrala förklaringsfaktorer till politiskt deltagande. 

Motivation, resurser, samt tillgång till ett rekryterande nätverk. 

Ytterligare en teoretisk referensram som används är Putnams kapitalbegrepp, alltså socialt 

kapital. Detta då socialt kapital beskriver vikten av ett fungerande socialt nätverk när det kommer 

till inflytande inom det civila samhället. En etnisk organisation kan genom sitt sociala nätverk 

öka sitt sociala kapital och därigenom verka för att skapa lika villkor för den etniska gruppen som 

majoritetsbefolkningen besitter. Genom att åberopa krav på lika behandling och förbud mot straff 

och diskriminering, samt integrering på samma villkor som majoritetsbefolkningen. 

  

3.1 Politisk integration 

Integration är huvudbegrppet i denna studie. Integration är sprunget ur samhällsvetenskapen och 

är ett omdebatterat begrepp där det är svårt att klargöra dess exakta definition. Integration är i 

allmänhet associerat med den rådande majoritetens inkludering och deltagande av minoriteter, 

som till exempel invandrade personen (Westin 1999, s.55). 

Meningen med integration är dock inte att övergå till begreppet assimilation, vilket ofta är fallet. 

Assimilation betyder att minoritetsgrupper i ett samhälle är mer eller mindre tvungna att förlåta 

sin etniska identitet för att kunna anpassa sig till majoritetssamhällets kultur och integritet. Detta 

är inte vad integration handlar om. När det kommer till integration krävs en aktion fån båda 

parter, det vill säga majoritetsbefolkningens acceptans och minoritetsgruppens participation 

(Bäck 1999, s.34). 

Det finns flera olika typer av integration, till exempel kulturell integration eller ekonomisk 

integration med mera. Den typ av integration som ligger till grund för denna studie kommer, som 

tidigare nämnts, vara politisk integration. 
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Kopplingen till Marshalls idé, genom Bengtssons utredning, (SOU 2004, s. 8), om att det ska 

råda jämlikhet när det kommer till medborgarskap kommer att ligga till grund och kommer ge en 

generell förklaring till politisk integration. 

Politisk integration är baserade på normer som inkluderar minoritetsgrupper och invandrade 

personer i lika hög grad som majoritetsbefolkningen i samhället. Samtliga ska ha möjlighet att 

influera samhällsstrukturen. Politisk integration och politiskt deltagande påminner om varandra 

och berör varandra i hög grad. Skillnaderna mellan majoritetsbefolkningen och de som räknas till 

minoritetsbefolkningen när det kommer till politisk deltagande visar på skillnader gällande den 

politiska integrationen i samhället (Bäck 1999, s.33). Därav kommer denna studie vara en 

kvalitativ undersökning om huruvida ett engagemang i en etnisk förening ger ett ökat politiskt 

deltagande och ett ökat valdeltagande för dessa individer som är aktiva inom någon typ av etnisk 

förening. 

 

3.2 Civic Voluntarism Model (CMV) 

För att kunna delta aktivt inom den politiska sfären, menar (Adman 2004) att i största allmänhet 

krävs vissa resurser för ett politiskt engagemang. Exempel på dessa resurser är bland annat, att ha 

vetskap om de samhälleliga kanaler som finns och går att utnyttja för att bedriva inflytande samt 

en generell kunskap om det politiska maskineriet. 

Politisk passivitet antas bero på bristande motivation, resurser samt frånvaro av rekryterande 

grupperingar och nätverk. Detta är förklaringen till politisk passivitet enligt CMV. Tillgångar i 

form av pengar, kunskap och färdigheter är förklaringen till varför individer med socialt kapital 

och höge socioekonomisk rang är överrepresenterade när det kommer till politisk delaktighet. 

Vad gäller rekryterande nätverk är deltagandet i politiken hos individer som befinner sig i miljöer 

och nätverk där politiskt deltagande, förfrågningar och rekryteringar förekommer mer benägna att 

just delta aktivt inom politiken än andra som inte besitter detta sociala nätverk i sin absoluta 

närhet (Adman 2004, s.44-45). 

Gällande den tredje resursen motivation visar det sig att ett politiskt intresse, samhörighet med ett 

politiskt parti och en politisk tilltro hos individen korrelera positivt med politisk aktivitet. Vidare 

finns ett samband mellan hög utbildning och ökat politiskt intresse och deltagande. Desto högre 
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utbildning individen har, desto större politiskt intresse har individen. Detta i sin tur inspirerar till 

politiskt deltagande (Adman 2004, s.48). 

Genom att besitta en god retorisk och språklig förmåga är sannolikheten större att kunna göra sin 

röst hörd rent politiskt. Därav bör det således vara svårare att komma till tals inom den politiska 

debatten för den som har språkliga svårigheter eller inte är bevandrad inom politikens villkor. 

Dessa resurser som krävs för ett politiskt engagemang är dock inte det enda som krävs enligt 

(Adman 2004, s 50) se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Tänkt orsakskedja mellan strukturella/institutionella förhållanden och politiskt deltagande. 
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3.3 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp med många definitioner, varav den kanske mest kända är Robert 

Putnams. Putnams definition av socialt kapital utgörs framförallt av deltagande inom olika 

formella samt informella sociala nätverk. Det sociala kapitalet till skillnad från fysiskt kapital 

(verktyg, byggnader med mera) och humankapital (kunskap, färdighet med mera) kan inte ägas 

eller innehas på samma sätt som de föregående kapitalen. Socialt kapital handlar om tillit, 

ömsesidighet och deltagande. Därav ses det sociala kapitalet som rationellt, alltså hur relationen 

mellan aktörerna uppfattas sinsemellan. I och med detta är socialt kapital svårt att reproducera 

fram, på grund av att det i allt väsentligt handlar om individers verklighetsuppfattning. 

Utifrån de essentiella begreppen som socialt kapital innefattar. Nämligen tillit, ömsesidighet samt 

deltagande, eller omformulerat, normer, nätverk och förtroende kan samhällseffektiviteten 

förbättras genom att gynna samordnade projekt. Detta genom ett starkt socialt kapital mellan 

aktörerna. (Rothstien 2003, s.15, 20, 21). 

Rothstein (2003) menar att den mellanmänskliga tilliten är fundamentet i det sociala kapitalet. 

Detta på grund av att genom ett socialt nätverk åstadkomma något definierar Rothstein som ett 

socialt dilemma. Det som ska uppnås är av det slaget att samtliga som deltar i det sociala 

nätverket går med vinning så länge samtliga deltagare också är aktivt deltagande och arbetar 

aktivt mot sitt mål. 

Mellanmänsklig tillit och deltagande i nätverk är båda viktiga definitioner av vad socialt kapital 

innebär, men Rothstein menar alltså att den mellanmänskliga tilliten är grundbulten inom det 

sociala kapitalet. Det argument Rotstein lägger fram är vad han kallar ”Hells Angels-syndromet. 

Med det menas att alla varianter av sociala nätverk inte fungerar för att skapa tillit och tilltro till 

resterande del av samhället. Snarare går det att argumentera att det inte är ovanligt med 

mellanmänskliga nätverk som skapar motsatsen till tillit, nämligen misstro eller hat mot samhället 

och omgivningen i stort. Detta gäller kriminella organisationer som till exempel Hells Angels 

eller Bandidos, men det kan även gälla vissa religiösa, etniska eller politiska organisationer. Ett 

samhälle som domineras av sådana nätverk har et lågt socialt kapital. (Rothstein 2004, s.97-98). 

 

 



 16 

4. Metod 
Under denna rubrik förklaras vilken metod som använts i studien. Vidare presenteras vilken typ 

av urval som gjorts samt på vilket sätt data insamlats och tolkats 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida etniska föreningar bidrar till en ökad politisk 

integration för etniska minoriteter. Undersökningen kommer att ske i Västerås stad, vilket är den 

avgränsning jag valt att göra. Syftet är även att undersöka vilka åtgärder som gjorts på kommunal 

nivå i Västerås för att öka det politiska deltagandet hos den etniska minoriteten, samt undersöka 

vad dessa åtgärder resulterat i. 

Författaren till denna studie har valt att använda sig av en kvalitativ metod som verktyg för att 

utvinna det empiriska materialet som behövs för denna studie. Offentliga dokument kommer även 

användas som underlag för denna studie i form av en rapport gjord av Västerås stad. Denna 

rapport beskriver ett projekt för ökat valdeltagande blad förstagångsväljare (Ungdomar samt nya 

medborgare som varit folkbokförda i mer än tre år i kommunen som har möjlighet till rösträtt 

inom kommun och landsting). Genom att använda mig av både kvalitativ intervjumetod, samt det 

offentliga materialet från Västerås stad kommer jämförelser från resultatet från rapporten och 

intervjumaterialet från de etniska föreningarna göras och utifrån jämförelsen huruvida de anser 

att de är politiskt integrerade och huruvida Västerås stads satsning burit frukt eller inte (Rapport 

150121). 

Genom att använda en kvalitativ metod är det viktigt att få en förståelse av den sociala verklighet 

som deltagarna i denna studie upplever, samt hur deltagarna väljer att tolka dess verklighet i en 

viss miljö. En kvalitativ metod visar på hur individers relationer till sig själv och relationen till 

individers relation till omvärlden ser ut (Bryman 2008). 

Vidare är fördelen med kvalitativa intervjuer i denna studie att kunna få en uppfattning om 

individers upplevelser på ett personligt plan. Samma möjlighet ges ej vid användning av 

kvantitativa enkätundersökningar till exempel. (Bryman 2008). Genom att använda denna 

kvalitativa intervjumetod är tanken att försöka förstå och förklara det kausala sambandet mellan 

etniska föreningar och engagemang inom just etniska föreningar kopplat till politisk integration. 
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4.2 Urval 

Genom att utgå från studiens syfte och frågeställning är intervjuer och intervjupersoner av högt 

värde. Urvalet blev därför ett målinriktat urval (Bryman 2008). Genom att använda sig av ett 

målinriktat urval fanns ett begär av en viss typ av intervjupersoner redan från studiens början. 

Genom att utgå från studiens syfte och frågeställning föll valet av intervjupersoner på personer 

som är aktiva inom en etnisk förening av något slag. Eftersom studien inkluderar etniska 

föreningar föll sig valet av intervjupersoner naturligt då individer inom etniska föreningar berörs 

av syftet samt med stor sannolikhet besitter relevant kunskap för att besvara syftet. Detta skulle 

då ge en allmän definition av ämnet. 

Genom att använda sig av ett målinriktat urval är förhoppningen för denna studie att få en 

helhetsförståelse för de etniska föreningarnas syfte i allmänhet men också när det kommer till 

vilket syfte dessa föreningar har vid social integration för de invandrade. Att kunna generalisera 

utifrån et mindre antal fall. 

Målsättningen med set målinriktade urvalet är här att kunna generaliserade resultat som kommer 

från denna studie, gjord på en liten urvalsgrupp till övriga populationen (Esaiasson mfl 2012, 

s.158-159). 

För att finna etniska föreningar med relevans enligt frågeställningarna användes 

mailkorrespondens med Västerås Stad där Västerås Stad skickade ett dokument med befintliga 

föreningar i Västerås kommun. Utifrån detta dokument sorterades samtliga etniska föreningar ut. 

Därefter skickades intervjuförfrågningar via mail- samt telefonkontakt till dessa etniska 

föreningar. Antalet intervjuförfrågningar som skickades ut var 15 stycken. Utifrån dessa 

förfrågningar erhölls svar från sju etniska föreningar. Dessa sju föreningar blev således de 

representerade föreningarna i denna studie. 

På grund av logistiska skäl hölls tre intervjuer som mötesintervjuer, två av intervjuerna per 

telefon och två intervjuer hölls via mailkorrespondens. 

För att tydliggöra en bild av vilka åtgärder som utförts i Västerås stad för att öka politisk 

delaktighet vid val de senaste åren hölls användes en projektrapport gjord av Västerås stad för ett 

ökat valdeltagande i kommunen bland förstagångsväljare. 
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Intervjuer 

Det utformades en intervjuguide som utifrån studiens syfte ska bidra till att svara på studiens 

frågeställning. Valet att använda semistrukturerade intervjuer för denna studie gjordes på grund 

av att det har till fördel utgår från olika teman i intervjufrågorna. Vilket fungerar mer som ett 

ramverk, varav intervjupersonerna har haft frihet att forma sina egna naturliga svar utifrån dessa 

teman, med den enda begränsningen att svaren härrör de olika teman som tagits fram i 

intervjuguiden. De teman som ligger till grund för intervjuguiden är politisk integration och 

politiskt deltagande. 

I och med att intervjuerna av semistrukturerade blev möjligheten att ta sig friheten som 

intervjuare att ställa relevanta följdfrågor. Genom att kunna ställa följdfrågor blev då möjligheten 

för intervjupersonen att utveckla sina svar större och det i sin tur gav ett större djup i det 

empiriska materialet (Kvale & Brinkman 2012).  I en semistrukturerad intervju är frågorna inte 

fasta utan kan snarare anpassas efter situationen, varav en del frågor kan tas bort eller läggas till, 

vilket gör att denna intervjumetod blir relevant genom sin dynamik.   Att fokusera på 

intervjupersonernas enskilda uppfattningar om huruvida delaktighet inom etniska föreningar har 

en positiv inverkan för intervjupersonernas integration samt delaktighet i det civila samhället var 

nödvändigt för att besvara syftet. (Kvale 1996, s.13). 

 

Gällande intervjumetoder finns framför allt två typer av intervjutyper som lämpar sig för denna 

studie. Respondentintervju och informantintervju. Vid respondentintervjuer ses intervjupersonen 

eller respondenten som en typ av undersökningsobjekt där respondenten och dennes tankar är det 

som fungerar som studieobjekt. I detta fall är intervjufrågorna utformade på samma sätt till 

samtliga intervjupersoner för att sedan kunna urskilja mönster bland respondenternas svar och där 

igenom få svar på sina frågor (Esaiasson mfl 2012, s.228). 

Informantintervjuer ter sig snarare som att den intervjuade, informanten, ses som ett vittne eller 

sanningssägare. Informanten ska i denna intervjutyp bidra med information om hur saker och ting 

ligger till i något visst avseende (Esaiasson mfl 2012, s.227). 

Vid valet av intervjukaraktär blev det en kombination av både informant-och 
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respondentintervjuer. I studiens intervjuer har intervjupersonerna dels fungerat som respondent 

och informant, men huvudkaraktären på studiens intervjumetod är respondentintervjuer. Detta 

med tanke på att samtliga intervjupersoner fått besvara snarlika frågor samt att tillvägagångssättet 

för att besvara frågeställningarna utefter intervjuerna varit att jämföra svaren hos de olika 

intervjupersonerna för att på så vis finna mönster för att i sin tur kunna besvara 

frågeställningarna. Samtidigt finns även tendenser av informantkaraktär på intervjuerna också. En 

intervjuundersökning kan innehålla islag av såväl respondent-och informantintervjuer (Esaiasson 

mfl 2012, s.252). 

 

4.3.2 Offentliga handlingar 

Genom att kontakta Västerås stad har jag fått ta del av offentligt material som visar vilken typ av 

insats som Västerås stad gjort för att få ett ökat valdeltagande inom kommunen. 

Valnämnden fick i uppgift av kommunfullmäktige i Västerås att genom aktiva åtgärder öka 

valdeltagandet i kommunen 2014. För att få ett ökat valdeltagande lades fokus på framförallt 

förstagångsväljare. Med förstagångsväljare inkluderade två grupper: Ungdomar samt nya 

medborgare som varit folkbokförda i mer än tre år i kommunen som har möjlighet till rösträtt 

inom kommun och landsting.  Utifrån dessa offentliga handlingar går det att följa Västerås stads 

åtgärder för ett ökat valdeltagande på kommunnivå. 

Intervjuerna med ideellt involverade personer som berörts av projektet som Västerås stad 

genomfört för ett ökat politiskt valdeltagande fungerar som ett bra komplement 

 

4.4 Bearbetning av data 

Efter överenskommelse med intervjupersonerna ljudinspelades samtliga intervjuer. Detta då det 

återger intervjun i sin renaste form samt medför att relevant data inte går förlorad. Att intervjun 

finns till handa för att kunna lyssna på igen underlättar även för att sålla ut data som har relevans 

för att besvara syftet. Det medför även en möjlighet att omgående transkribera materialet efter 

avslutad intervju, vilket är av vikt enligt Bryman (2008, s.430). 
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4.5 Validitet och Reliabilitet 

 Både validitet och reliabilitet är två aspekter som har stor betydelse för all forskning, denna 

studie är inget undantag. Validitet handlar om det finns en koppling mellan det som undersökts i 

studien och resultatet (Bryman, 2008, s. 50). 

Det har gått att svara på de frågeställningar som funnits i denna studie, därför går det att hävda att 

denna studie har validitet. 

Reliabiliteten i denna studie existerar enligt författaren även om det finns brister. Till exempel är 

det svårt att säga om resultatet skulle bli det samma om studien skulle genomföras igen. Detta 

med tanke på att det bar en relativt stor språkbarriär under de olika intervjutillfällena. I övrigt går 

det att påstå att studien är tillförlitlig (Bryman 2008, s 48). 

För visso är det ingen nackdel att vara medveten om det tolkningsbara i studien.  Studiens resultat 

kan bero på olika variabler, detta gör att det ör till fördel att vara medveten att det finns 

tolkningsmån i studien. 
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5. Resultat och analys 
Resultatet för denna intervjustudie är baserade på sju intervjuer med sju personer som organiserat 

sig ideellt i etniska föreningar inom Västerås stad. Samtliga personer som intervjuats är 

invandrade till Sverige av olika anledningar. De föreningar som är representerade i denna studie 

är Iranska föreningen, Finska föreningen, samlingsföreningen HOPP, Kurdiska föreningen, 

Kroatiska föreningen, Syrianska kulturföreningen samt Afghanska föreningen. Även om 

föreningarna skiljer sig åt sett till etnicitet och struktur så har samtliga intervjupersoner liknande 

erfarenheter av integration i det svenska samhället i allmänhet och politisk integrering i Västerås 

stad i synnerhet.  Samtliga av föreningarnas intervjuade representanter fick svara på ett flertal 

frågor under intervjuförloppet, vara tre av frågorna som kommer redovisas nedan var av stor vikt 

för denna studie. 

 

5.1 Iranska föreningen 

Den Iranska föreningen använder sin förening likt ett verktyg för att komma till tals både till sina 

medlemmar och andra individer samt för att nå ut till kommunpolitikerna. 

Föreningen använder sig samtidigt av en radiokanal där den iranska föreningen har ett eget 

radioprogram som används som en kanal utåt.  Detta för att sprida information samt som ett 

tillvägagångssätt för att komma till tals och få sin röst hörd i samhället. I likhet med den finska 

föreningen används det kontaktnät som byggts upp mellan föreningen och Västerås stad. 

Därigenom nå fram med sina förslag och komma till tals, för att på det viset påverka det 

regionala samhället. 

”men själv har vi ett radioprogram som går ut i radion här i Västerås varje söndag de 

senaste 15 åren. Dom åren det är val har vi alltid ett program i radioprogrammet som 

berättar hur folk ska gå till väga för att rösta, vilka datum som är viktiga och sånt. Det 

viktigaste är att nå ut till dom som har lite problem med språket. Nyckeln till 

integrationen är språket tycker jag och därför är det viktigast att nå ut till dom som 

inte kan språket så bra.” 

 

Det kontaktnät som utvecklats mellan den iranska föreningen och kommunen utnyttjas. 

Kontaktnätet som knutits under åren med föreningen, kommunen och kommunpolitikerna har det 

blivit en direktlinje in i de bestämmande organen i kommunen. Genom att utnyttja sitt kontaktnät 
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kommer Iranska föreningen till tals i hög grad. Det är tydligt att en förening behöver ett etablerat 

kontaktnät ut i samhället för att kunna driva sina frågor och sin agenda. Kontaktnätet som byggts 

upp över tid fungerar således som socialt kapital. 

”ja, det tror jag faktiskt. Jag jobbar ju med kontakten mellan föreningen och 

kommunen. Man har också massor med kontakter genom föreningen som går att 

använda för att ge förslag till kommunen och jag känner också igen folk på 

kommunen, det gör att det är lättare att nå fram till kommunen med förslag eller 

klagomål, till exempel.” 

 

Den iranska föreningen råder ett gynnsamt klimat för diskussioner gällande samhället och politik. 

Den intervjuade representanten för Iranska föreningen vittnar om att det förekommer frekventa 

diskussioner om politik och samhällsfrågor inom föreningen.  Politik och samhällsfrågor är 

gångbara samtalsämnen inom föreningen. 

”Ja, vi pratar hela tiden om politik och samhällsfrågor i föreningen. Både om saker 

som är bra och saker som är dåligt, hur olika saker borde förbättras eller hur dom 

borde förändras. Det är ju naturligt att prata om såna saker, även om det inte är så 

djupa diskussioner, ibland.” 

 

Frågan huruvida den Iranska föreningen märkt av eller blivit påverkad av projektet för ökat 

valdeltagande som Västerås stad var ansvarig för under valåret 2014 svarade representanten: 

”jag har hört om det, men jag märkte inte av något att kommunen försökte kontakta 

oss eller nåt liknande. Kommunen har inte direkt märkts under den perioden, kan jag 

säga.” 

 

5.2 Finska Föreningen 

I den intervju som gjordes med representanten för den finska föreningen i Västerås beskrevs det 

att föreningen vill påverka frågor som rör den finska föreningens kollektiva önskemål. I intervjun 

uppger samtidigt personen att den finska föreningen tar avstånd från att vara en politiskt riktad 

förening. Föreningen är oberoende när det kommer till partipolitik.  Den finska föreningen i 

Västerås kan närmast beskrivas som en förening vars syfte är att fungera som en kanal för de 

svenskfinska intressen medlemmarna driver. Genom föreningen kan de alltså få större 

genomslagskraft i de krav föreningen riktar mot kommunen. Frågor som då är relevanta och 
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gynnsamma för föreningsmedlemmarna.  Föreningen har lyckats i relativt hög grad komma till 

tals gällande de spörsmål föreningen riktat mot Västerås stad.  Föreningen har även tilldelats 

olika uppdrag på kommunal nivå, I samband med detta har de lyckats med att bygga ett 

kontaktnät in i den kommunala politiken, vilket är nyttigt i form av att kommat till tals.  I den 

finska föreningen är politiska diskussioner samt diskussioner som rör samhället vanligt 

förekommande, enligt den intervjuade representanten. 

”Ja, det gör vi, ja vi pratar om vad som händer i samhället och i Västerås, eller i hela 

landet om det är något stort på gång.” 

 

Representanten för den finska föreningen svarar på frågan om personens intresse för politik och 

samhällsfrågor ökat i samband med att du aktiverat dig i föreningen? 

”Ja, det vill jag nog tro. Eller jag har alltid varit intresserad av sånt, men jag har ju, 

eller ja jag har arbetat nära det i föreningen och då har jag också fått mer och mer 

intresse för såna frågor” 

 

Vad gäller frågan om den Finska föreningen märkt av Västerås stads satsning på ökat 

valdeltagande för förstagångsväljare hade representanten för finska föreningen vaken hört eller 

märkt av någon satsning: 

”nä, det vet jag inget om. Jag tror inte det är så aktuellt för våran förening. De flesta 

är svenska medborgare och medelåldern i föreningen är nog lite för hög.” 

 

 

5.3 Kulturföreningen HOPP 

Kulturföreningen HOPP är ingen renodlad etnisk förening. I föreningen tillhör inte samtliga 

medlemmar samma etnicitet, de är en kulturförening med medlemmar från flera olika etniciteter. 

Det huvudsakliga syftet för Kulturföreningen HOPP är integration och jämställdhet. Föreningen 

grundades 2010 och är därför relativt nystartad. 

 I intervjun med en representant för föreningen fick personen bland annat frågan om det 

förekommer politiska diskussioner på föreningen. 

 

”Ja, det är klart. Som jag sa så diskuteras det mycket om politik och sånt. Vi är en 
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förening som inte tar ställning i politik, men det diskuteras som sagt mycket politik 

bland medlemmarna.” 

 

Intervjuobjektet fick under intervjun frågan om personens intresse för politik och samhällsfrågor 

ökat i takt med att personen blev medlem i föreningen. 

”Alltså jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor. Det var till och 

med en av anledningarna till att vara med och starta föreningen i första börja. Men, ja 

mitt politiska intresse och mitt intresse för samhällsfrågor har ökat, eftersom man 

märker vad som behövs göras när man får träffa alla medlemmar och diskutera med 

dom. Delaktig i politiken har ju också ökat. Man kommer närmre lokalpolitiken som 

föreningsmedlem och ordförande.” 

 

Gällande frågan om Västerås stads satsning på projektet för ett ökat politiskt deltagande bland 

förstagångsväljare, där bland annat etniska minoriteter räknades in var föreningsrepresentantens 

svar om det var något som märkts av inom föreningen eller att föreningen varit delaktig i denna 

satsning på något vis, blev svaret: 

 

”Ja, det har jag för mig att jag hört om. Jag minns i alla fall att det pratades om 

någon satsning för förstagångsväljare”. 

 

Blev ni berörda av den satsningen? 

 

”Nej, inte vad jag kan minnas i alla fall. Själv hade vi information för 

föreningsmedlemmar med möjlighet att rösta. Då vi gick igenom vart man skulle gå 

för att rösta och hur man skulle göra. Ja, lite så”. 

 

5.4 Kurdiska föreningen 

Kurdiska föreningen är en politiskt oberoende förening som är uppbyggd på demokratiska 

stadgar. Föreningen är uppbyggd med en styrelse, revisorer och föreningsmedlemmar där 

styrelsen är det styrande organet. Föreningen tillhör Kurdiska riksförbundet i Sverige. Den 

kurdiska föreningen är en homogen förening i den bemärkelsen att de medlemmarna i föreningen 

är samtliga av kurdiskt ursprung. 

 

Dem kurdiska föreningen arbetar med att sprida information om kurder och kurders situation 
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samt om Kurdistan i stort för det svenska folket och andra folkgrupper i det svenska samhället. 

Kurdiska föreningen arbetar för att stödja det kurdiska folkets kamp för frihet. En annan 

grundläggande punkt i föreningens syfte är att organisera de kurder som finns i kommunen. 

Det framkommer i intervjun av representanten för Kurdiska föreningen att dennes intresse för 

politik samt delaktighet inom det politiska och demokratiska samhället har ökat i samband med 

involveringen i den kurdiska föreningen. Intervjupersonen belyser även att det finns strukturella 

hinder för vissa av medlemmarna i föreningen. Det gör att det inte finns möjlighet för samtliga att 

delta i det politiska samhället oavsett om de vill eller inte. 

 

”Ja, det har ökat. Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av politik, men 

det ökar hela tiden. Framförallt när man märker att man får gehör av i olika 

sammanhang då ökar ju intresset för mig. Det går att åstadkomma saker med hjälp av 

att organisera sig. Där kan jag även ge dig ett tips. Gå med i en förening, då kan du 

påverka samhället. Det är ju även så att alla i föreningen inte har medborgarskap 

vilket gör att alla inte kan delta på samma villkor i samhället, än om de kanske vill 

delta i högre grad än vad de kan. Förstår du?” 

 

Representanten för den kurdiska föreningen blev tilldelad frågan huruvida föreningen hade 

berörts av den satsning som Västerås stad gjort under valåret 2014 som syftade till ett ökat 

valdeltagande hos förstagångsväljare. 

 

”Nä, det kan jag inte minnas att vi hade någon speciell kontakt om valet. Vi i 

föreningen satsade på att våra röstberättiga medlemmar i föreningen skulle vara 

engagerade i valet. Vi hade temadagar innan valet där medlemmarna blev 

undervisade i de olika partiernas ideologier.” 

 

Det framkommer under intervjun att det är vanligt förekommande med politiska och samhälleliga 

diskussioner inom föreningen. Detta än om föreningen är politiskt oberoende. 

 

”Självklart. Vi diskuterar mycket om hur situationen i Kurdistan. Det pratas ju också 

om det svenska samhället. Hur kurdernas situationer i både Sverige, Kurdistan och 

världen i stort ser ut. Jag tycker själv att det är viktigt att diskutera hur folk tänker och 

känner om samhället vi lever i och det samhälle vi kommer från.” 
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 I en fråga om föreningens ståndpunkt gällande integrering av flyktingar vittnar representanten 

för den kurdiska föreningen om ambitionen att arbeta för att förbättra integreringen för de 

kurdiska flyktingar som kommer till Sverige.   

 

”Vi har haft föreläsningar om just integrering både för nyanlända personer i Sverige, 

men också integration för oss med kurdiskt ursprung i skolan och sånt. Vi vill även 

komma i kontakt med framförallt kurdiska flyktingar för att kunna hälsa de välkomna 

och bistå med information till de nyanlända, hur saker och ting fungerar i Sverige och 

vad som är norm och inte i detta samhälle.” 

 

5.5 Kroatiska föreningen 

Den kroatiska föreningen skapades 1999. Föreningens syfte är framför allt att det kroatiska 

kulturarvet som medlemmarna förde in med början på 60-talet till det nya hemlandet Sverige ska 

föras vidare till nya generationer. Kulturföreningen är politisk obunden och försöker etablera 

kontakter med hemlandets kulturella institutioner samt även med de svenska intressenterna. 

Representanten för den kroatiska beskriver i intervjun att det är förekommande med diskussioner 

om samhället. Dels i det svenska samhället och även i den samhällssituation som råder i Kroatien. 

 

Ja, både för situationen i Sverige och det som sker i Kroatien diskuteras i denna 

förening. 

 

I frågan om föreningen blivit berörd av Västerås stads satsning för ökat valdeltagande för 

förstagångsväljare har den kroatiska föreningen till skillnad från resterande föreningar i denna 

studie blivit berörda av denna satsning. 

”Ja genom att vi har ungdomar som har massor med frågor. Vi fick ta del av 

informationsblad med information om hur våra ungdomar ska ta sig till de olika 

röstningslokalerna, hur röstningen går till och vad de olika politiska partierna har 

driver för sakfrågor och dess ideologier.” 

 

Blev det ett ökat valdeltagande i er förening efter denna kommunala satsning? 

 

”Ja, vi följde upp med ett möte någon dag efter valet och frågade bland annat om 

satsningen bidragit till att intresset hade ökat för valet. Det var då faktiskt några 
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stycken som berättade att de inte tänkt rösta, men gjorde det tack vare detta initiativ 

av Västerås.” 

 

I frågan om vad den kroatiska föreningen har någon ambition till att vara ett integrerande verktyg 

för personer i den samhälleliga periferin beskrivs en medveten integrerande ambition för sina 

medlemmar, men i övrigt bedrivs inga andra integrerande ansatser. 

”Alltså vi arbetar inte direkt på något sätt för integrering mer än för de som är 

medlemmar i föreningen, där vi kan hjälpa vissa med olika saker, men vi har ju inga 

flyktingar från Kroatien, så vi jobbar ju inte med konkreta integrationsprojekt i 

föreningen.” 

 

5.6 Syrianska kulturföreningen 

Den syrianska kulturföreningen är oberoende politisk förening som etablerades 1980. Föreningen 

är till för personer med Syriskt ursprung. Föreningen bedriver olika aktiviteter så som, fotboll, 

matlagning, filmkvällar, dans, fester med mera. Föreningen har en ambition att bevara och föra 

vidare det syrianska kulturarvet så detta arv ska verka i symbios med den svenska kulturen som 

också finns hos personer med syrisk bakgrund i Sverige. 

 

I den syrianska kulturföreningen bedriver en rad projekt till förmån för det syriska folket där 

Västerås stad bistått med insamlingsbössor till förmån för insamlingen föreningen bedriver till 

det syriska folket som befinner sig i krig och på flykt. Syrianska föreningen har även kontakt med 

Västerås stad där föreningen vill se fler flyktingboenden i kommunen. 

 

”Ja, eftersom det är krig i Syrien nu så har vi insamlingar till folket i Syrien. Vi har 

pratat med kommunen att få hjälp med insamlingen, där vi fått bössor att använda 

från kommunen. 

Vi vill också att flyktingförläggningar och boenden ska bli fler och att kommunen ska 

se till att det blir fler flyktingboenden.” 

 

Enligt representanten för den syrianska kulturföreningen har föreningen en haft relativt 

regelbunden kontakt med Västerås stad under en tid. Detta med tanke på den humanitära kris som 

råder i Syrien i dagsläget. 
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”Föreningen har kontakt med kommunen ganska mycket just nu. Det är framför allt på 

grund av situationen som är i Syrien just nu. Det är jättemånga syriska flyktingar som 

kommer till Sverige. Vi vill ju hjälpa till med att våra landsmän ska får det bra när de 

kommer till Sverige. Kommunen informerar för flyktingarna att vi i Syrianska 

föreningen finns och att de kan vända sig till oss för att få hjälp hur man leva i 

Sverige.” 

 

En annan fråga som ställdes under intervjun som handlar om Västerås stads samröre med etniska 

föreningar var frågan om den syrianska kulturföreningen hade något samarbete med Västerås stad 

under 2014 års Europa-och riksdagsval. 

”Nej, det har jag inte hört nåt om. Nä, det tror jag inte att vi blev. Inte som jag kan 

komma ihåg.” 

 

Det nämns i frågan om föreningen själv tog något initiativ för ett ökat valdeltagande hos den 

syrianska kulturföreningens medlemmar och hur den intervjuade representanten för föreningen 

ansåg att initiativet bidragit med ett högre valdeltagande. 

”Vi hade möten där vi informerade om hur de olika partierna stod i sina tankar om 

samhället, typ. Jag ska ju säga att alla i föreningen inte är svenska medborgare.” 

”Jag tror faktiskt det. Jag vet inte exakt vad resultatet blev, men jag tror att fler i 

föreningen röstade än om vi inte hade haft informationen.” 

 

5.7 Afghanska kulturföreningen 

Den Afghanska Kulturföreningen i Västerås är godvillig sammansluten förening. Föreningen 

består av frivilliga och föreningen är neutral när det handlar om språk, folk och politiska åsikter. 

Organisations syfte är ideellt. De frågor som har högst prioritet i föreningen är natt värna om de 

de kulturella, nationella och historiska traditioner som finns hos det afghanska folket. Att hjälpa 

till och ta ställning till intressen när det gäller sociala-och fritidsaspekter och även att skydda dess 

medborgerliga rättigheter. 

 

Under intervjun tillfrågas intervjupersonen om föreningen i samband med förra årets valår till 

riksdagen samt valet tidigare samma år, gällande Europaparlemetsvalet varit i kontakt med 

Västerås Stad som under denna period hade en satsning för förstagångsväljare. Där en grupp som 

till hörde definitionen förstagångsväljare var ungdomar med utländsk bakgrund. 
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”Jaså? Nä, inte hört något alls om det. Det verkade som ett bra initiativ. Vår förening 

hade gärna velat tagit del av den satsningen, men det var inget som vi blivit berörda 

av. Vi har ju en del ungdomar i vår förening som skulle nog skulle kunnat dra nytta av 

något sådant initiativ.” 

 

Vidare i Intervjun tillfrågas intervjupersonen huruvida det politiska intresset har påverkats under  

de åren intervjupersonen varit aktiv i föreningen. Har intresset för politik-samhällsfrågor ökat i 

samband med delaktigheten i det ideella föreningslivet. 

 

”Jag har varit intresserad av sånt så länge jag kan minnas, men i och med att jag blev 

medlem i den Afghanska kulturföreningen har mitt samhälleliga och politiska intresse 

bara ökat. Det är mäktigt att se hur man genom att organisera sig bli så stark. Vi som 

förening har väldigt mycket större chans att bli lyssnad till än om en av oss ensam 

skulle försöka nå fram med en åsikt. 

Jag tycker det är viktigt att vara politiskt aktiv. Inte nödvändigtvis att man behöver 

vara med i ett parti, men att man tar sitt ansvar och deltar i val om man har 

möjlighet.” 

 

Intervjupersonen får frågan huruvida det förekommer diskussioner rörande samhället och politik 

hos de övriga medlemmarna inom föreningen. 

 

”Ja, ständigt förekommer olika diskussioner och politiken i Sverige och Afghanistan. 

Vad folk tycker skulle göra samhället bättre och vilken politik som skulle bidra till bäst 

resultat. Det förekommer andra diskussioner också, men samhälls-och 

politikdiskussioner förekommer ofta.” 

 

5. 8 Föreningens betydelse för den invandrade 

Det är möjligt att tyda utifrån undersökningens resultat att ideella föreningar fyller en funktion i 

detta fall för invandrade personers integration i det svenska samhället, både på ett samhälleligt- 

och ett politiskt plan. I det initiala skedet av att bli medlem i en etnisk förening vittnar ett antal av 

representanterna för de etniska föreningarna under intervjuerna att föreningen fungerar som en 

typ av social krets, där framförallt nyanlända invandrade personer kan söka sig för att få hjälp 

med praktiska saker så som hjälp med att hitta och utföra ärenden på banken och andra liknande 
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sysslor. Föreningen är ett bra sätt att få kontakt med andra och vidga sitt sociala nätverk för de 

nyinvandrade individerna. Föreningarna fungera som en övningsplats där individerna kan få reda 

på sociala regler och normer som råder i samhället 

 

5.9 Föreningarnas inflytande i det civila samhället. 

Utifrån studiens intervjuer med de sju olika ideella föreningarna går det att urskilja tendenser att 

en förening med ett väl utvecklat nätverk har en större möjlighet att påverka i den politiska 

processen i samhället, jämfört med de föreningarna med ett mindre utvecklat nätverkssystem. 

De ideella föreningarna kan ge ett försprång för de aktiva medlemmarna gentemot individer som 

inte är delaktig i en ideell förening. Enligt (Daniel Wohlgemuth 2006, s.126-127) krävs ett 

välmående och starkt civilsamhälle för att demokratin i sin tur ska vara så välmående och stark 

som möjligt, samt att föreningslivet fungerar som en kanal in i politiken som visar på vad 

medborgarna tenderar att ha för politiska intressen och åsikter. Det är organisationerna i form av 

ideella föreningar som påverkar mest och har störts möjlighet att påverka lokalpolitiken som 

medborgare i dagens samhälle. 

Föreningslivet i form av ideella föreningar fungerar inte endast som en kanal mellan 

samhällsmedborgare och lokalpolitiker. Föreningslivet bidrar såväl också i form av 

representativitet för hur samhället ser ut och dess intressen. 

Genom att bilda ideella föreningar, till exempel i form av etniska föreningar ökar möjligheten för 

dessa föreningar och organiserade grupper att göra sig sedd och hörd. Det beskriver på ett mer 

korrekt sätt hur det svenska samhället ser ut idag. Sverige är ett multikulturellt land med ett stort 

antal utlandsfödda medborgare eller medborgare med utländska föräldrar. Statistiskt sett har 

dessa medborgare lägre politisk delaktighet än vad ”etniska svenskar” har, även om det de 

senaste 12 åren blivit en ökning hos medborgare av utländsk härkomst (SCB 2014), vilket gör att 

denna grupp människor, vare sig de vill eller inte blir mer eller mindre exkluderade från 

delaktighet och medbestämmande i samhället. 

Etniska föreningar fyller här en viktig funktion för sina medlemmar, eftersom medlemskapet 

fungerar som ett verktyg in i delaktigheten i det svenska samhället och igenom sitt medlemskap i 

föreningen ökar medlemmarnas handlingskraft och möjlighet till påverkan i frågor som ses som 

relevanta för föreningsmedlemmarna, men som kanske inte får utrymme i det politiska rummet. 
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En beskrivning från en intervjuad i denna studie. 

 

”Vi invandrare har svårare att få jobb och bli lyssnad på, eller hur jag ska beskriva 

det. Det är den uppfattningen jag har. Därför tycker jag att det bästa sättet att kunna 

göra sig till en aktiv samhällsmedborgare, eller hur jag ska förklara det att välja att 

gå med i en förening som inriktar sig till invandrare. Det är ju viktigt att man som 

invandrare också ska kunna ha rätt att tycka och tänka och sedan kunna göra något åt 

det, alltså genom att gå med i en etnisk förening kan du göra något åt saken” 

 

Ett liknande exempel rörande detta är liknelsen gäller byaföreningar. Byföreningarna är aktiva 

och delaktiga inom den ”lilla” demokratin, det vill säga, att byföreningar endast vekar inom det 

lokala samhället och därigenom endast engagera sig i det som är relevant och konkret för de 

lokala intressena. Varav den ”stora” demokratin mestadels berör det som är angeläget för det 

stora kollektivet och som styrs och bestäms av de politiska institutionerna. Idag är det alltså inte 

onormalt att aktörer inom det lokala samhället kan agera i frågor som tidigare legat utom deras 

område. (Widen och Gustavsson 2001, s.35). 

Om vissa frågor inte är representativa på nationell nivå är det möjligt att de vara representativt 

relevanta på lokal nivå. Genom att bli medlem i en etnisk förening finns en större chans till 

förändring och påverkning i dessa lokalt representativt relevanta frågor. 

 

5.10 Kommunala åtgärder för ökat politiskt deltagande 

I denna studie har intervjuer av föreningsmedlemmar utgjort grunden av det empiriska materialet. 

Utifrån intervjuerna framkommer det att majoriteten av respondenterna inte kan kännas vid att 

Västerås Stads satsning för ökat valdeltagande berört dem. Dessa hävdar däremot att de inte kan 

komma ihåg att de blivit kontaktade angående detta.  

För att komplettera intervjuerna har även lokala politiska åtgärder granskats. Vad har 

kommunpolitikerna bidragit med när det kommer till ökat politiskt deltagande för invandrade och 

förstagångsväljare? Det material som ligger till grund för detta är en rapport gjord av Västerås 

stad för ett ökat politiskt deltagande för invandrade och förstagångsväljare. 

Rapporten vid namn ” Projekt för att ökat valdeltagande 2014” fokuserade på förstagångsväljare. 

En förstagångsväljare kan enligt rapporten vara ungdomar och nya medborgare folkbokförda i 
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mer än tre år med rösträtt till kommun samt landsting. I rapporten framgår även att 1,64 miljoner 

kronor tillsatts för kampanjer för ett ökat valdeltagande. 

Det gjordes analyser över 2010 års valdeltagande i kommunen och för att lyckas så bra som 

möjligt med projektet så söktes samarbete med organisationer inom civilsamhället. 

Under 2014 beslutade valnämnden gällande beslut rörande medel för ett ökat valdeltagande för 

ungdomar att samarbeta med folkbildningsorganisationerna inom kommunen. Det nämns även i 

rapporten att valnämnden ej skulle behandla enskilda ansökningar om projektmodeller. Detta på 

grund av att underminera nämndens roll som myndighetsutövare för genomförande av val. 

Enligt rapportens utvärdering har projektets budget följts, dock är effekter i några fall bristfälliga. 

I och med detta avsade valnämnden sig den kontroll de haft över projektets delar som 

genomförts, men ansvaret för en uppföljning över hur skattemedlen ändvänts kvarstod. Enligt 

nämnden är de inte nöjda med slutredovisningen av åtgärder för ett ökat valdeltagande via 

Länsutbildningsförbundet. 

Under sommaren 2015 har Länsbildningsförbundet bjudits in till beredningsutskottet för att ge en 

fördjupad redovisning av projektet med inriktning på innehåll och effekter. 

Enligt förvaltningen anses den huvudsakliga lärdomen av detta projekt vara att formulera 

tydligare krav och kriterier på uppföljning samt en ökad samverkan med de kommunpolitiska 

partierna och civilsamhällets organisationer för att lyckas med ett ökat valdeltagande. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet för denna studie är alltså baserade på sju intervjuer. De föreningar som är 

representerade är sju olika ideella etniska föreningar. 

Ett kompletterande empiriskt material i form av ett kommunalt projekt utfört av Västerås stad 

med samarbete med folkbildning i samverkan med syfte att öka valdeltagandet hos 

förstagångsväljare samt utvärderingen av detta projekt. 

Med hjälp av dessa sju intervjuer som är gjorda på medlemmar i etniska föreningar var tanken att 

finna svar på frågan om huruvida organisering i etniska föreningar kan bidra till en ökad 

samhällelig integration, samt ett ökat politiskt deltagande för medlemmarna i de etniska 

föreningarna. Det råder en relativ skillnad mellan de sju föreningarna och det går inte att jämföra 

dem med varandra när det gäller erfarenheterna föreningarna har gällande immigration. Det finns 

däremot en betydande likhet i upplevelsen av föreningslivets vikt för integrering och politiskt 

deltagande i det civila samhället hos de intervjuade i denna studie. Det går att tillskansa sig en 

generell uppfattning på invandrades erfarenheter av politisk integration genom föreningslivet 

samt en mer delaktig tillvaro i det svenska samhället. 

Ett genomgående tema som går att urskilja av de intervjuer som gjorts av de ideellt engagerade 

personerna är att de flesta tycks fått ett större utrymme att uttrycka sig. Detta framförallt inom 

föreningen, men det har även bidragit till en generellt ökad kommunikationsförmåga. Den ökade 

kommunikativa förmågan visar även på en ökad beslutsfattande förmåga, vilket i sin tur ökar 

viljan till ett politiskt deltagande hos föreningsmedlemmarna. Både i intervjun med Finska 

föreningen och Iranska föreningen nämns att diskussionerna som sker, sker på modersmålet. 

Trots detta upplever intervjupersonerna i dessa båda föreningar att den träning och färdighet som 

de tillskansar sig vid diskussioner inom föreningen upplevs vara till fördel när 

föreningsmedlemmarnas språkförmåga måste omvandlas till en svenskspråkig kontext. 

 

”Jag kan uttrycka mig och stå för min sak, på ett, ja på ett bättre sätt nu. Jag 

Använder också föreningen och medlemmarna som en slags ”kluddpapper” för vad 

man tycker och vad som bör tas upp och det går sedan att använda vissa saker man 

”kluddat ner” för att försöka påverka samhället på något vis.” 
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Layton-Henry (1990, s. 101-102) menar på att genom att föreningar behåller sin etniska kultur 

och har en agenda som berör det invandrarpolitiska frågorna aktivt engageras dessa i det svenska 

politiska livet. 

Det går att se hur föreningar i olika utsträckning har en intresseinriktad tillämpning. Med detta 

sagt visar det sig relativt tydligt att etniska föreningars medlemmar får ett ökat intresse för den 

svenska politiken samt relevanta politiska frågor, som i detta fall rör invandrar- eller 

föreningsrelaterade frågor, när den egna kulturen bevaras (Strömblad 2011, s.117). 

Det går även att urskilja en ökad självkänsla och tilltro till individernas egen handlingskraft. Det 

vill säga att tack vare föreningsengagemanget förbättras individernas egna syner på dess 

möjlighet att påverka och bidra till förändring och förbättring i samhället. Detta uppges av 

samtliga representanter för de olika etniska föreningarna som intervjuats. 

I samband med ett ökat självförtroende på den egna politiska handlingskraften inom föreningarna 

går det att finna ett samband mellan ett ökat självförtroende samt en högre social kompetens och 

kunskapsnivå. Detta beroende på att föreningarna generellt förmedlar information till den 

specifika gruppen inom föreningen samt stundom även allmänt ut till samhället. Ett exempel som 

härrör den förhöjda tron på ens personliga möjligheter till påverkan och inflytande kopplat till 

den grupptillhörighet och medvetenhet som en förening innehar kan beskrivas med hjälp av citat 

från tre av de deltagande föreningarna i studien. 

”Jag har varit delaktig länge och vet hur jag ska göra. Sen tror jag att det är lättare 

att få dom att lyssna på en när man representerar en förening. Jag tror att det är svårt 

om man vill få något sagt, att vara själv. Man är ju alltid starkare i grupp.”  

”Ja, det är ju lättare att komma i kontakt med politikerna i kommunen när man 

representerar en förening. Det känns som att det är lättare att bli lyssnad på då.” 

”Jag ser ju att det går att bli lyssnad på när man är en stor grupp i stället för att vara 

själv.”  

 

Utifrån de intervjuer som gjordes för denna studie går det att urskilja en tydlig tendens att 

delaktighet i en etnisk förening förbättrar chansen till integrering in i det svenska samhället. En 

bidragande anledning till denna ökade chans till integrering kan bero på att föreningarna fungerar 

som en social plattform för medlemmarna där medlemmarna får möjlighet och utrymme att 
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praktisera samt utveckla sina samhälleliga, sociala och politiska förmågor. Där igenom blir 

medlemmarnas personliga förutsättningar för politisk delaktighet förstärkta samt att deras sociala 

nätverk utökas. Detta tack vare föreningsdelaktighet. 

Det sker samtidigt även en ökad stimulans rent politiskt för medlemmarna inom de olika etniska 

föreningarna genom frekventa diskussioner om frågor rörande samhället och politik inom 

föreningarna. Dessa informella diskussioner är samtidigt en bidragande orsak till ett ökat 

incitament till möjligheten att påverka och bidra rent politiskt. Medlemskap i en etnisk förening 

kan bidra till en ökad möjlighet att bli rekryterad politiskt. 

En socialt engagerad person blir i större utsträckning tillfrågad av att delta i olika sammanhang 

och aktiviteter än andra personer som inte tillhör något socialt nätverk (Myrberg 2004, s.210-11). 

Detta medför att medlemmar i ideella föreningar löper större möjlighet att på sikt kunna påverka 

och bidra i samhället genom till exempel förtroendeuppdrag och dylikt. 

 

Utifrån denna studie går det att tyda vissa positiva effekter ett medlemskap i en etnisk förening 

har för en invandrad person. Det visar sig att för samtliga intervjuade föreningsrepresentanter 

finns ett ideellt intresse som syftar till att bidra eller påverka politiskt eller i det svenska samhället 

i stort. Utifrån denna studie råder det ett kausalt samband mellan att vara delaktig i en etnisk 

förening och ett ökat politiskt deltagande och delaktighet hos minoritetsgrupper. Följaktligen att 

en involvering inom föreningslivet för etniska minoriteter bidrar till ett ökat politiskt engagemang 

hos föreningsmedlemmarna och hjälper dessa att komma ur en politisk inaktivitet. Genom 

föreningslivets krafter tycks individer få högre tro på sina egna möjligheter att påverka samhället 

i dess form rent politiskt.  

Utifrån denna studies resultat går det att se att ett föreningsdeltagande kan vara fördelaktigt för 

invandrade när det kommer till integrering i det svenska samhället. Dock engagerar sig 

procentuellt ett färre antal individer inom etniska minoriteter aktivt i föreningsliv än ”etniska 

svenskar”(SCB 2003). Med tanke på att ”etniska svenskar” är mer delaktiga i föreningslivet än 

individer med utländsk härkomst tillhör i högre grad ”etniska svenskar” någon form av social 

plattform och besitter därmed ett högre socialt kapital än individer med utländsk härkomst. En 

teori av Putnam (1993) är att om individer i samhället besitter ett högt socialt kapital ökar 
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möjligheten till att individer blir mer delaktiga i samhället. Detta kan i sin tur öka den 

demokratiska legitimiteten. Det vill säga att maktskillnader mellan individer minskar om fler 

individer deltar i demokratiska sammanslutningar. Som tidigare nämnt redovisar SCB (2013) 

även att ett färre antal individer med utländsk härkomst deltar i svenska politiska val. En hypotes 

är att föreningsliv, socialt kapital samt deltagande i politiska val har ett samband. Det skulle 

därför kunna vara nödvändigt att gå in med satsningar och medel för att få individer med utländsk 

härkomst involverade i det civila samhället i högre grad. Det skulle till exempel kunna öka 

representativiteten inom kommunen när det kommer till att komma till tals i vissa relevanta 

frågor inom den lokala politiken. 

Myrberg (2004) menar att representativt relevanta frågor sett till populationen kommer inte att tas 

upp i den utsträckning som behövs. Detta på grund av att antalet politiskt och ideellt engagerade 

personer med utländsk bakgrund är för få i jämförelse med vad som är representativt för 

befolkningen i Sverige. Detta medför i sin tur att denna grupp individer inte kommer få sina 

intressen, värderingar och åsikter tillgodosedda. Detta urholkar demokratins värdegrund, med 

tanke på att en stor del av befolkningen då representeras. Myrberg (2004) menar då att det kan 

skapa en lägre klassens medborgare. 

Utifrån denna studie går att tyda att kontakter knyts individer emellan och i samband med detta 

ökar individernas kontaktnät, vilket kan vara fördelaktigt vid till exempel arbetsansökningar eller 

liknande. 

Det Västerås stad fick kritik för när en utvärdering av rapporten gällande ”Projekt för ökat 

valdeltagande 2014” gjordes var bland annat att samverkan mellan de kommunpolitiska partierna 

och civilsamhällets organisationer. Utbytet samt relationen mellan dessa bör utvecklas för ett ökat 

valdeltagande och ett valsystem med en högre trovärdighet och samhällsrelevans. Det kan ses 

som en fingervisning på att organisering och samarbete mellan det civila samhället och 

lokalpolitiken är önskvärt ur samhällssynpunkt. Detta skulle alltså innefatta de etniska 

föreningarna. 
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6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte ämnades söka finna svar på huruvida ideella etniska föreningar bidrar till en ökad 

politisk integrering hos etniska minoriteter samt vilka åtgärder som gjorts från Västerås stad 

gällande integration och politiskt deltagande. 

Valet föll på medborgerlig- och politisk integration i första hand, men även social integrering 

vidrörs i denna studie. Det var svårt att bara välja en typ av integrering med tanke på att de olika 

integreringsområdena ofta har med varandra att göra. Tanken var i första hand att enbart fokusera 

på politisk integrering, vilket inte blev fallet. 

Den metod som kom att användas i denna studie var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Valet föll på semistrukturerade intervjuer eftersom det tillåter ett både författare och den 

intervjuade att vara flexibel i sina frågor och svar, men inom ett ramverk som utgör av en 

intervjuguide (Kvale & Brinkman 2012). 

Urvalet till denna studie var av målstyrd karaktär för att ringa in relevanta intervjuobjekt som har 

med ämnet att göra. Nackdelen med det målstyrda urvalet blev att ingen av de sju 

intervjuobjekten hade svenska som modersmål, vilket medförde en mer eller mindre språkbarriär 

mellan författare och intervjuobjekt. Detta gjorde att det var svårt att veta om vissa intervjufrågor 

och svar tolkades korrekt. 

Av logistiska orsaker hölls fyra av sju intervjuer per telefon och mail. Detta kan ha medfört att 

väsentliga följdfrågor samt möjligheten till tolkningar av svar inte kunnat göras i samma mån 

som vid vanliga mötesintervjuer. 
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