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Abstract	  
	  

Author: Mahmoud Azzam 
Title: "Growing up in Rosengård is quite nice!" – Social capital - a different 
perspective to consider young adults in Rosengård [translated title]. 
Supervisor: Torbjörn Hjort 
Assessor: Anna Meeuwisse and Martin Bergström 
 
The aim of this study was to understand young adults’ experiences of living in the 
segregated and stigmatized inner-city neighbourhood of Rosengård. This area is well 
known in Sweden as a poverty zone, with high criminality, drugs and unemployment. 
The study is based on ten semi-structured qualitative interviews with four young 
women and six young men aged 19-25, with different ethnic backgrounds, education 
and employment status living in Rosengård. As a part of the interviews the 
respondents filled in a map of their networks, to give a visual tool describing different 
relations in their network. The theme revolves around family, the area, education, 
work, gender and the network. During the process of analysing the material the 
concept of social capital has been used. The paper concludes that a fundamental social 
capital, as a collective asset, within the family and with kin, but also the resources 
within the environment, are important for young adults' development of their own 
social capital. Residents in an ethnic enclave, as Rosengård, could be compared with a 
rural area with little input of new resources and ideas. The study shows that a bridging 
and a linking social capital have great value for work and education for the young 
adults. The study shows that there was a need for a balance between the bonding 
social capital within the primary group and bridging social capital towards 
heterogeneous networks in order to attract resources. The role of a “broker” is 
important in order to bridge the structural holes that exist between the area and the 
rest of society.  
 

Key words: bonding, bridging, ethnicity, gender, inclusion, inner-city neighbourhood, 
social capital, social work, structural holes, Rosengård and young adult.  
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Förord	  
	  
	  
Succesivt under året som gått har ämnet för uppsatsen växt fram inom mig. Jag är 
intresserad av hur unga vuxna på Rosengård upplever sin situation. I början hade jag 
avsaknaden av materiella resurser, alltså fattigdom, som mitt fokus. En kall dag i mars 
2013 satt jag på Kastrups flygplats och väntade på flyget till Beirut i Libanon för 
vidare färd till Tripoli och till mina farföräldrar. En tanke som slog mig var hur 
lycklig jag är som efter 13 år åter kan träffa min farmor och farfar. De har alltid 
backat upp mig och är en stor del av min familj och mitt liv. Väl framme i huset ser 
jag tårar av stolthet pryda farfars kinder när han tänker på att jag arbetar och studerar i 
Sverige. Då slog det mig att det finns ett annat kapital än bara det ekonomiska, de 
resurser och tillgångar som finns i relationer mellan människor. På så sätt blev mitt 
fokus inte vad som saknas, utan vad som finns.  
 
Jag är själv från Rosengård, en stadsdel som i mångt och mycket av det omgivande 
samhället anses som belastat och med invånare som lever i ett ”utanförskap”; en 
stadsdel där de unga vuxna ofta dras över en kam och utmålas i medier som 
kriminella, arbetslösa och upphov till olika slags bränder och stenkastning i protest 
mot det rådande samhället. Detta är dock beskrivningar som jag upplever som 
begränsande och inte så sällan fördomsfulla och stigmatiserande. Kan socialt kapital 
bidra med ett annat bredare perspektiv till att förstå de unga vuxnas situation än det 
som idag är förhärskat? Det är något jag vill undersöka och förstå.  
 
En uppsats blir aldrig skriven utan stöd från andra personer. Först vill jag tacka alla 
respondenter, som jag inte kan nämna vid namn, vilka på ett så förtroendefullt och 
öppet sätt har bidragit med sina berättelser. Utan er hade det inte blivit en studie. 
Vidare vill jag tacka min handledare docent Torbjörn Hjort för att ha guidat mig 
genom processen med kritiska ögon. Ett tack till professor Anna Meeuwisse som 
bidrog med nya infallsvinklar på master-på-gång seminariet. Vidare vill jag tacka 
Hans Knutagård, Marcus Knutagård, Weddig Runquist, Christer Karlsson och 
Annette Tagesson som på olika sätt har fört mig framåt i skrivandet genom spännande 
och givande diskussioner och som läst igenom uppsatsen och lämnat värdefulla 
synpunkter. Tack till alla andra som på olika sätt har bidragit med uppmuntran och 
stöd. Ingen nämnd, ingen glömd.  
 
Till sista vill jag tacka Ikhlas och Ahmed, mina föräldrar, och Fatima och Mahmoud, 
mina farföräldrar, för att ni helhjärtat har trott och stöttat mig. I det tacket inkluderar 
jag även mina bröder, Mohammed med fru Soha, Ibrahim och Omar. 
 
 
 
Malmö januari 2014 
 
Mahmoud Azzam	   	  
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1 Inledning 
 

En man hotades med pistol på Rosengård i Malmö i natt. (Sydsvenskan, 2013-
09-08, Internet 1).  
  
Väktare skyddar personalen från renhållningsföretaget Reno Norden då de 
tömmer soporna på en gata i Rosengård i Malmö på onsdagen. (Svenska 
Dagbladet, 2013-09-10, Internet 2).  
 
Minst två skott avlossades strax före klockan 23 mot en lägenhet på Ramels väg 
i Rosengård. (Sydsvenskan, 2013-10-01, Internet 3).  
  
Bilden av ett område med konflikter, en pressad befolkning med sociala 
problem och en utarmad fysisk miljö kvarstår än idag, men med andra förtecken 
än klass, och i en ny samhällskontext där välfärdssamhället inte längre finns 
som ett självklart skyddsnät (Hallin m.fl. 2010, s. 12). 

 

Gång efter annan hamnar Rosengård i fokus för mediers och forskares intresse 

(Flemström & Ronnby 1972, Ristilammi 1994, Rolfson 1994, Popoola 1998, Carlbom 

2003, Ranstorp & Dos Santos 2007, Hallin m.fl. 2010). I en delrapport som Region 

Skåne har gjort om barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa beskrivs 

barnens hälsosituation i Rosengård som utsatt (Grahn m.fl. 2012). Magnus Ranstorp 

och Josefine Dos Santos, från Försvarshögskolan, skrev en kontroversiell rapport – 

Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö (2007) – som 

högskolans rektor tog avstånd från och hävdade att rapportens innehåll enbart 

speglade författarnas egna åsikter. Författarna målade upp en bild av Rosengård som 

en stadsdel radikaliserad av muslimerna och som ett hot mot demokratin. De 

intervjuade professionella som polisen med flera men inte de boende i området, 

speciellt inte de unga vuxna. För många framstår denna bild än idag som en 

vetenskaplig sanning om Rosengård.  

 

Rosengård är inte det enda bostadsområde i Malmö som räknas till utsatta områden, 

exempelvis har Paula Bustos Castro och Eva Lindbladh (2004) intervjuat unga vuxna 

mellan 20–30 år i stadsdelen Fosie om deras levnadsförhållanden och 

identitetsskapande och kom fram till att boendet i ett socialt utsatt område påverkar 

ungdomarnas bild av sig själva och hur de upplever gemenskapen. Redan för 40 år 

sedan undersökte Sveriges första professor i socialt arbete, Harald Swedner, ett annat 

utsatt område i Malmö – ”Östergård”, ett bostadsområde i Kirseberg (Swedner m.fl. 
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1973). Många människor lämnade då slumområdet Östergård för det nybyggda 

Rosengård. 

 

Intressant med Rosengård är dess närhet till stadskärnan, omgärdad av järnväg, 

motorväg och motortrafikleder (bilaga 9), dess höga andel av invandrare eller 

personer med utländsk anknytning, samt att stadsdelen är ett begrepp i regionen. 

Rosengård har också följts upp av den så kallade Malmökommissionen, som har 

utarbetat förslag till kommunstyrelsen om strategier för att minska skillnader i hälsa 

och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna (Kommission för ett socialt hållbart 

Malmö 2013). Mycket forskning om utsatta bostadsområden som Rosengård 

fokuserar på området, men det finns också anledning att ställa frågor om hur 

människor som bor där ser på sin situation. Hur upplever de unga vuxna sin 

livssituation i förhållande till sitt bostadsområde, en plats som oftast uppfattas som 

socialt exkluderad, fattig, farlig och stigmatiserad? Hur får de sin röst hörd? Mot den 

bakgrunden framstår det som relevant och adekvat att välja Rosengård som 

forskningsfält, som ett exempel på ett utsatt bostadsområde för att tränga in i 

människors upplevda förhållanden, som Whyte (2010/1943) gjorde med sitt italienska 

”hörn”, i ett vad som då betraktades som ett farligt slumkvarter i 1930-talets Boston. 

 

Barn har oftast varit i fokus i olika forskningsansatser, medan forskning om unga 

vuxna i allmänhet varit mer sparsam. Barns röster blir hörda, men inte unga vuxnas i 

samma utsträckning. När det gäller forskning om unga vuxna har det dessutom varit 

utifrån mer problemfokuserade perspektiv (se t.ex. Bustos Castro & Lindblad 2004, 

Hallin m.fl. 2010). Varför betraktas gruppen unga vuxna som ett ”problem”? Tidigare 

existerade en uppdelning mellan att vara ung eller att vara vuxen. Denna skarpa 

skiljelinje har mer och mer upphört och istället har begreppet ungdom eller ”ung 

vuxen” introducerats för den tidsrymd som idag utgör en komplex övergångsfas från 

barndomslivet mot vuxenlivet (du Bois-Reymond & López Blasco 2003). Detta 

varande i ”vuxenlivets väntrum” (Gullberg & Börjeson 1999) när de inte deltar i 

samhället ses som en sårbar period i ungdomars liv. Men ett sådant begrepp beskriver 

unga vuxna som inaktiva, utanför och som saknar förmåga att styra sina egna liv, med 

andra ord marginaliserade.  
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”Marginalisering, utanförskap och passivitet är demokratins främsta utmaningar 

framöver” (Prop. 2001/02:80, s. 20) fastslog regeringen redan 2001. Utanförskap 

anges i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) som ”tillståndet att vara utanför en viss 

gemenskap; ensamhet och isolering”, men i det politiska språkbruket har det istället 

givits en annan innebörd. I 2006 års riksdagsval var ”utanförskap” ett bärande tema 

hos allianspartierna, där det reserverades för personer som ansågs vara 

”bidragstagare” (Davidsson 2010) och bosatta i vissa enklaver med en stor andel 

personer som inte tillhör majoritetssamhället. Dessa personer i vad folkpartiet kallade 

för ”utanförskapets landskap” framställdes som inte delaktiga och maktlösa (ibid.). 

Det politiska budskapet från allianspartierna var att man avsåg ”bryta utanförskapet” 

och verka för ”arbetslinjen istället för bidragslinjen” (ibid.). 

 

Efter det borgerliga regeringsövertagandet 2006 lovade regeringen att minska 

utanförskapet genom full sysselsättning (Prop. 2007/08:100). De unga utanför skulle 

”erbjudas breda vägar tillbaka till arbetsmarknaden, samtidigt som det är den 

enskildes ansvar att ta vara på alla vägar tillbaka” (Prop. 2007/08:1 s. 23). Ett av de 

övergripande målen för regeringen att arbeta med unga utanför blev delaktighet. 

Bakgrunden var att om unga vuxna inte kan påverka sin egen livssituation kan det 

enligt alliansregeringen resultera i ”utanförskap, maktlöshet och bristande delaktighet 

i demokratin” (Prop. 2009/10:55 s. 49). Denna brist på delaktighet och påverkan, 

menade regeringen, hade också samband med individens hälsa (jfr Kawachi m.fl. 

1997). Dessa förslag och insatser tar sikte på en strukturell nivå, men vad anser de 

unga vuxna som själva bor och lever i Rosengård om detta?  

 

”Migranter – ger vi dem någon chans?” är en fråga som Engelmark (2012, s. 205) 

ställer sig. Frågan borde kanske omformuleras: Vad ger vi dem för redskap att 

förändra sin livssituation? Vilka resurser har unga vuxna på Rosengård tillgång till så 

att de aktivt kan delta i övriga samhället? Idag är Sverige ett mångkulturellt land och 

Malmö, framför allt Rosengård, som kan betraktas som en stad i staden Malmö, eller 

som ”en etnisk guldfiskskål” (Gans 1982, s. xi), har en hög andel invånare med annan 

etnisk bakgrund. Den sista december 2012 bodde det 23 563 människor i området, 

därav1 710 kvinnor och 1 475 män mellan 19–25 år (Stadskontoret 2013, bilaga 8).  
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Givetvis är inte unga vuxna på Rosengård en homogen grupp, lika lite som andra 

människor. Loïc Wacquant (2012) menar till exempel att urban marginalitet inte är 

vävt av samma tygstycke. Unga vuxna på Rosengård skiljer sig vad gäller ålder, kön, 

etnicitet, klass, sexuell orientering och funktionsförmåga, liksom olika sociokulturella 

livsbanor och materiella förutsättningar (Cheung & Kam 2010) – samtliga faktorer 

som både kan tjäna som öppningar och hinder för nätverk (Hawkins & Maurer 2012). 

Fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic (2011) beskriver exempelvis i sin biografi att han 

inte hade lämnat området Rosengård förrän han var i sextonårsåldern. Men är det 

verkligen så att unga vuxna som bor på Rosengård själva uppfattar att de inte kan vara 

en del av majoritetssamhället, alltså ”Rosengårdssamhället” visavi det omgivande 

samhället?  

 

1.1	  Problemformulering	  
För det första upplever jag det problematiskt, i linje med MacDonald och Marsh 

(2002), med begrepp som ungdom utanför för att beskriva unga vuxna, och utsatt 

område för att beskriva Rosengård. Begreppen snarare förvirrar genom sin glidning 

till att omfatta alla. För det andra är det ett problem att unga vuxna från Rosengård är 

en eftersatt grupp vars röster sällan hörs i forskningshänseende – och om de hörs sker 

det utifrån ett problemperspektiv. Förhållandet mellan unga vuxna, problemområde, 

utanförskap och livsmöjligheter framstår således som ett viktigt forskningsområde. 

 

Därför vill jag undersöka de unga vuxnas livssituation i Rosengård, det 

bostadsområde som de lever i. Hur uppfattar de området och sin livssituation – som 

hindrande eller möjliggörande? På vilket sätt ger unga vuxna uttryck för begränsade 

valmöjligheter, maktlöshet och känslor av orättvisa, men även handlingsalternativ, 

utveckling och framgång? Hur har de knutit kontakt till arbete, studier och annat som 

möjliggjort för dem att delta i majoritetssamhället?  

 

1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för hur unga vuxna på Rosengård i 

åldersgruppen 19–25 år upplever sin tillvaro och hur eventuella skillnader kan förstås. 

Syftet kan i sin tur brytas ned i följande forskningsfrågor: 
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1. Hur upplever unga vuxna i Rosengård sin nuvarande tillvaro och livssituation? 

2. Vilka möjligheter och vilka begränsningar upplever unga vuxna att de har i sitt 

vardagsliv att kunna delta i majoritetssamhället? 

3. Hur kan vi förstå eventuella skillnader av de unga vuxnas upplevelser av sin 

tillvaro? 

 

1.3	  Aktuellt	  kunskaps-‐	  och	  forskningsläge	  
I litteratursökningen om socialt arbete, unga vuxna, utanförskap och utsatta område 

har jag kombinerat dessa med det teoretiska perspektivet, socialt kapital, som jag 

använt för att analysera det empiriska materialet. En sökning i Lunds universitets 

databas (LUBsearch) på social capital och andra relevanta sökord, var för sig och i 

olika kombinationer, som social work, young adults, youth, social exclusion, 

marginalization, poor places, urban areas, suburb, ethnic och immigrant ger en 

oöverskådlig mängd träffar. Bland dessa finns ett 40-tal relevanta artiklar av vilka en 

utgår från en Malmöbaserad kontext. Bustos Castro och Lindbladh (2004) undersökte 

unga vuxna mellan 20–30 år boende i stadsdelen Fosie. Resultatet av deras 

undersökning pekar på att boende i ett område som är relativt fattigt, stigmatiserat och 

sammankopplat med sociala problem påverkar de ungas upplevelse av sig själv och 

sin omgivning negativt. Något som författarna kan sätta i förbindelse med möjligheten 

till empowerment eller en förstärkning av de ungas utsatthet. Överfört till min studie 

visar det på det utsatta bostadsområdets, som Rosengård, betydelse för unga vuxnas 

upplevelse av sig själv och sin livssituation.  

 

Ett återkommande tema i de vetenskapliga artiklarna om områdets betydelse är 

boendesituationen – dels området i sig, dels den fysiska boendemiljön, exempelvis 

trångboddhet. MacDonald m.fl. (2005) undersökte socialt exkluderade unga vuxnas 

uppfattning om att växa upp i fattiga stadsdelar i England. De fann att den lokala 

förankringen är stark i de områden där de unga vuxna bor, exempelvis att nästan all 

flyttning till en annan bostad sker inom samma bostadsområde eller stadsdel. Detta 

fenomen beskriver Bourdieu (1999b) som ”it chains one to a place” (s. 127), något 

som även framkommer i min studie. Det viktigaste som ungdomarna upplevde, 

menade MacDonald m.fl. (2005), var att den utökade familjen och det sociala nätverk 
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som de är rotade i ger mening till platsen. De sociala nätverken blir därigenom en del 

av den process där fattigdom och ojämlikhet i klass reproduceras. Genom sina 

kvalitativa longitudinella studier med socialt exkluderade unga vuxna pekar 

författarna på vikten av att inte enbart ha etnicitetperspektiv för ögonen, som ett 

invandrartätt område inbjuder till, utan även se dess rötter utifrån förekomsten av 

socialt och kulturellt kapital. 

 

I forskningen finns ett påtagligt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

ungdomarnas utbildning och deras etablering på arbetsmarknaden, där ungdomar från 

arbetarklass och lägre tjänstemannahem är de som i lägre grad vidareutbildar sig eller 

får nya jobb vid arbetslöshet i förhållande till jämnåriga (SOU 2000:3). Vidare 

framkommer en ökad risk för ekonomisk marginalisering om föräldrarna kommer från 

arbetarklassen eller själva har problem på arbetsmarknaden och där denna arbetslöshet 

dessutom kan vara en bidragande orsak till ohälsa (Strandh 1999). Vicky Cattell 

(2001) hävdar att generellt sett har medelklassen ett vidare, lösare och mer 

resursstarkt socialt nätverk, dvs. ett större socialt kapital, än arbetarklassen som har 

färre möjligheter att vidga sitt nätverk. 

 

Under åren 1970–1971 gav den statliga Låginkomstutredningen ut sammanlagt 

femton rapporter (t.ex. SOU 1970:34) som visade att det fanns en stor grupp extremt 

lågavlönade och resurssvaga i samhället. Denna generella bakgrundsbild kan bidra 

med kontext för min undersökning, eftersom bland annat framväxten av dagens 

Rosengård är ett resultat av samhällets reaktioner på trångboddhet, sanitärt dåliga 

boendeförhållanden och bostadslöshet. En forskningsgrupp som berört mitt 

undersökningsområde är Malmökommissionen som lade fram sin slutrapport i mars 

2013 (Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2013). Den baserar sig på 32 

kvantitativa och kvalitativa underlagsrapporter inom vitt skilda områden som barn och 

ungas uppväxtvillkor, utbildning, Malmöbornas hälsa, arbete och inkomst, den 

hållbara staden och organisation och styrning. I slutrapporten föreslås beträffande 

barns och ungas vardagsvillkor ett arbetssätt som går ut på att öka deras inflytande 

och delaktighet, halvera barnfattigdomen till 2020 och minska hemlöshet, dåliga 

bostadsförhållanden och dålig yttre miljö. Dessutom ifrågasätts ”centrala begrepp och 

föreställningar” (s. 6), något som även jag försöker eftersträva. En underlagsrapport 

som anknyter till mitt forskningsområde är Maria Emmelins och Malin 
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Erikssons (2012) Kan socialt kapital ”byggas in” i våra bostadsområden och därmed 

förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? I den ger författarna en 

forskningsöversikt på hur boendemiljön påverkar människors hälsa och föreslår fem 

åtgärder; (a) skapa mötesplatser för att underlätta den sociala interaktionen; (b) skapa 

grön rekreationsområde som attraherar de boende; (c) öka upplevelsen av trygghet 

och tillit; (d) förbättra ryktet och förstärk ”vi känsla”; (e) skapa balans mellan 

sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Det sista förslaget avser ett 

förhållande som genomsyrar empirin i denna studie.  

 

Perspektiv på ålder har jag nämnt inledningsvis, exempelvis Gullbergs och Börjesons 

(1999) uttryck ”vuxenlivets väntrum” för att illustrera den sårbara perioden som jag 

kommer att beröra i min studie. Forskningen visar att denna grupp i högre grad står 

utanför arbetsmarknaden jämfört med andra (Angelin 2009). De ses ofta som ett 

problem i samhället när de varken studerar eller ingår i annan sysselsättning – de blir 

”unga utanför” (SOU 2003:92) eller vad man idag kallar för ”ekonomiskt inaktiva” 

(Socialstyrelsen 2010, s. 63). Salonen (2003) beskriver att ungdomarna halkar efter i 

välfärden, där en tidig exkludering från arbetsmarknaden ger varaktigt negativa 

effekter. Ungdomsstyrelsen (2008) redovisar att andelen av Rosengårds unga vuxna 

mellan 20 och 25 år som varken arbetade, studerade eller hade ett långvarigt 

försörjningsstöd uppgick till 25–40 procent år 2006 – och då har vi ändå lämnat 1990-

talets djupa lågkonjunktur bakom oss. Dessa unga saknade helt anknytning till 

majoritetssamhället. Unga vuxna, som jag fokuserar på i min studie, utgör med andra 

ord en riskgrupp för social och ekonomisk utsatthet. Deras röster är sällan hörda.  

 

I artiklarna om utanförskap lyfts olika mekanismer fram som orsaker, däribland klass, 

etnicitet, genus och ålder. Ett sätt att förhålla sig till litteraturen har varit att 

positionera mig utifrån ett intersektionellt perspektiv och se dessa faktorer som 

ömsesidigt interagerande (se t.ex. Norris, Zajicek & Murphy-Erby 2010). Exempelvis 

hur etniciteten och genus ömsesidigt påverkar de unga vuxna, något som närmare 

framkommer i min empiri.  

 

Slutligen finns det ett antal relevanta artiklar kring begreppet socialt kapital som jag 

har valt att redovisa under den teoretiska referensramen i kapitel 2 för att undvika 

upprepning. 
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1.4	  Uppsatsens	  resterande	  disposition	  
I kapitel 2 går jag närmare in på min teoretiska referensram som denna studie baseras 

på, framför allt kring begreppet socialt kapital. I kapitel 3 redogör jag för de metoder 

och metodologiska överväganden som ligger till grund för studien, däribland 

tillvägagångssätt och urvalsförfarande. I kapital 4 presenterar jag först respondenterna 

som deltagit i undersökningen för att sedan redogöra för resultat och analys av 

empirin. I kapitel 5 har jag en avslutande diskussion om vikten av ett väl utvecklat 

grundläggande, överbryggande och länkande socialt kapital för att de unga vuxna ska 

erhålla utbildning och arbete. Vidare om de hinder som slutna nätverk och strukturella 

hål medför i ackumuleringen av individuellt såväl som kollektivt socialt kapital. 

Slutligen pekar jag på några utmaningar för forskning och socialt arbete. 
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2	  Teoretisk	  referensram	  
	  
I detta kapitel redogör jag för socialt kapital som analytiskt begrepp och dess 

användningsområde. Vidare belyser jag närliggande viktiga begrepp som anknyter till 

studien, såsom sammanbindande, överbryggande och länkade socialt kapital samt 

strukturella hål. Därefter går jag närmare in på hur socialt kapital kan förvärvas och 

förvaltas, för att avsluta med hur jag förhåller mig till den kritik som riktats mot detta 

begrepp. 

  

2.1	  Socialt	  kapital	  som	  ett	  teoretiskt	  verktyg	  
Min ontologiska utgångspunkt är att det finns en verklighet som ligger utanför min 

kunskap om den, samtidigt som det finns en konstruerad verklighet som jag kan 

utforska – men som även är beroende på hur jag är som forskare och hur jag blivit 

skolad, alltså hur jag blivit konstruerad som forskare (Sahlin 2013). Det är med denna 

bakgrund som jag ger mig i kast med min teoretiska referensram socialt kapital. 

 

Jag har valt att använda mig av begreppet socialt kapital för att ge en bättre förståelse 

av unga vuxnas livssituation i socialt marginaliserade områden. I forskningen används 

vanligtvis tre begrepp för kapital: ekonomiskt (medel och materiella tillgångar), 

kulturellt (utbildning och kompetens) och socialt (relationer) (Bourdieu 1986, se även 

Jacobs 1961, Coleman 1988). Det saknas en allmänt vedertagen definition av 

begreppet socialt kapital (Lancee 2012, Field 2009), speciellt hur det mäts (Fukuyama 

2001). Däremot anses det vara ett fruktbart vetenskapligt verktyg då det hämtar näring 

från en mängd teoretiska och metodologiska tillvägagångsätt, som alla har en viktig 

roll i att tolka, utmana och förfina olika forskares resultat (Woolcock & Narayan 

2000). Socialt kapital bär också en kulturhistorisk dimension genom att förändras över 

tid och rum. Oavsett inriktning är de flesta överens om att delstatsinspektören för 

West Virginias landsbygdsskolor, Lyda Judson Hanifan, använde begreppet redan 

1916 när han skulle förmå barnens föräldrar att bidra till skolans upprustning (Putnam 

2001). Han menade att det inte enbart behövdes ekonomiskt kapital för att göra i 

ordning skolorna, utan även en nödvändig samkänsla hos föräldrarna för skolfrågor 

och betydelsen av bildning för barnen, ett så kallat ”socialt kapital”. 
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Socialt kapital har i forskning visat sig vara ett fruktbart begrepp för att förklara och 

analysera både hälsofrämjande processer och exkluderande faktorer. Å ena sidan har 

forskningen i socialt arbete i Sverige hitintills inte använt begreppet socialt kapital i 

någon större utsträckning (Rønning & Starrin 2011). Å andra sidan menar Chau-kiu 

Cheung och Ping Kwong Kam (2010) att socialt arbete bör se nyttan av att använda 

sig av socialt kapital begrepp, inte bara teoretiskt utan även i det sociala arbetets 

praktik.  

 

2.2	  Socialt	  nätverk,	  socialt	  stöd	  och	  socialt	  kapital	  	  
Forskningen skiljer mellan socialt nätverk, socialt stöd och socialt kapital (Hawkins & 

Maurer 2012). Sociala nätverk definieras ofta som en uppsättning relationer mellan 

olika individer och grupper, i termer av antal, karaktär och struktur av relationer som 

sammanför medlemmar i nätverk (Lin 2008). Vidare finns socialt stöd inbäddat i de 

olika sociala nätverken, vilket handlar mer om den kvalitativa sidan av de sociala 

relationerna (Granovetter 1985, Mallander 2011). Varken begreppet socialt stöd eller 

sociala nätverk, framhåller Hawkins och Maurer (2012), kan fånga in den strukturella 

betydelsen och tillgängligheten av resurser för både individer och gemenskaper som 

finns inbäddade i de sociala interaktionerna på samma sätt som begreppet socialt 

kapital förmår att göra. Däremot bidrar både socialt nätverk och socialt stöd till att 

utforma socialt kapital: ”Social support and social network situate social interactions, 

which have the capacity to generate social capital” (ibid., s. 356).  

 

2.3	  Min	  definition	  av	  socialt	  kapital	  
I litteraturen framkommer två huvudsakliga användningsområden beträffande socialt 

kapital: för det första som ett perspektiv som utgår från den kollektiva gemenskapen 

(strukturellt socialt kapital), ”the norms and networks that enable people to act 

collectively” (Woolcock & Narayan 2000, s. 3) och ”the collection of resources which 

may become available to all members of the group(s) one belongs to” (Lancee 2012, 

s. 22). Det handlar här om det som får människor att agera tillsammans, där Putnam 

(1997) beskriver begreppen tillit och solidaritet som de viktigaste beståndsdelarna. 

Det andra perspektivet utgår från den tillit och det stöd den enskilda individen kan få 

från sitt sociala nätverk (kognitivt socialt kapital) (Carlson 2007), som ”investment in 
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social relations with expected returns” (Lin 2008, s. 6) och ”resources embedded in a 

social structure which are accessed and/or mobilized in purposive actions” (ibid., s. 

12), dvs. individens förväntningar på att få något i gengäld.  

 

Healy och Hampshire (2002) menar att begreppet socialt kapital utmanar den gängse 

uppfattningen om motsättning mellan socialt och ekonomiskt kapital samt mellan 

mikro- och makronivå som tolkningsram. Istället visar den på olika sfärers komplexa 

sammanflätning. Mitt fokus är på unga vuxnas livssituation i ett utsatt bostadsområde 

eller ”person-in-environment perspective” (Hawkins & Maurer 2012, s. 354). 

 

Med ovanstående som bakgrund utgår jag från följande definition av socialt kapital: 

Socialt kapital är investeringar i sociala relationer med förväntad återbäring, men 

också den samling av resurser hos den kollektiva gruppen individen tillhör som kan 

nås och mobiliseras av individen för målinriktade ändamål.  

 

2.4	  Sammanbindande,	  överbryggande	  och	  länkande	  socialt	  kapital	  och	  
strukturella	  hål.	  
Begrepp som återkommer i litteraturen är sammanbindande (bonding), överbryggande 

(bridging) och länkande (linking) socialt kapital (se t.ex. Putnam 2001) och 

strukturella hål (Burt 2008). För att underlätta följande redogörelse av begreppen har 

jag konstruerat nedanstående figur 1, inspirerad av Burt (2008, s. 33). 

 
Figur1. Översikt över olika former av socialt kapital och band. 
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Sammanbindande socialt kapital pekar på de homogena relationer som finns inom en 

grupp (A, B, C, D och E) och som gör att man klarar sitt vardagsliv, ”klara sig 

hyggligt” (Putnam 2001, s. 23). Ord som likhet, informellt och förtrolighet utmärker 

dessa relationer (Healy & Hampshire 2002) liksom att det bidrar till livskvalitet 

genom sitt främjande av gemensam förståelse och stöd (Cattell 2001). En del litteratur 

benämner sammanbindande socialt kapital för starka band, vilket ger den interna 

gemenskapen en upplevelse av identitet och gemensam mening (Granovetter 1973). 

Det sammanbindande sociala kapitalet kan, enligt Coleman (1988), förekomma med 

slutenhet (closure) som i nätverket E eller utan slutenhet som i D i figur 1. 

 

Sammanbindande socialt kapital beskrivs också i litteraturen som ett dubbeleggat 

svärd (se Cheung & Kam 2010). Å ena sidan får man hjälp i den egna gruppen, men å 

andra sidan stoppas man av medlemmarnas uppfattning att man tillhör gruppen och 

inte kan söka sig utanför. Något som kan utarma de tillgångar som erhållits genom 

hårt arbete. Woolcock och Narayan (2000) anser att den ena gruppens framgångar kan 

ske på den andra gruppens bekostnad och att en önskvärd framgång idag kan ha ett 

högt pris framöver. Vidare menar författarna att ”(c)rudely put, the networks of the 

poor play ‘defense’, while those of the non-poor play ‘offense’” (ibid., s. 10). 

 

Överbryggande socialt kapital i sin tur lyfter fram det sociala kapital som kan 

förmedlas mellan mer avlägsna heterogena individer eller grupper, arbetskamrater och 

distanserade vänner (som mellan A och B i figur 1). Detta tillför nya resurser utifrån 

till deras personliga nätverk (Healy & Hampshire 2002) och som gör att individen kan 

göra en karriär, ”slå sig fram” (Putnam 2001, s. 23). Detta benämns i litteraturen som 

svaga band vilket underlättar för inter-gemenskap och på så sätt undviks sekteristiska 

krafter. Granovetter (1973) menar till exempel att ett svagt överbryggande 

band/relation till ett annat nätverk är viktigare än ett starkt sammanbindande 

band/relation till det egna nätverket för att på sikt kunna få en mer varaktig 

anställning. Forskningen visar även att gemenskaper som är utfattiga ofta saknar 

tillgång till överbryggande socialt kapital för att få utbildning och arbetsmöjligheter 

(Reingold 1999).  
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Länkande socialt kapital (se relation mellan Ego och C i figur 1) avser allianser med 

välvilliga människor eller grupper som är i en position där de har tillgång till resurser 

som behövs för social och ekonomisk utveckling (Putnam 2001, Woolcock & 

Narayan 2000). Exempel härpå är en person eller ett nätverk som har makt och 

möjligheter att förändra individens omständigheter som inte det egna nätverket kan 

tillhandahålla.  

 

Strukturella hål, slutligen, menar Burt (2008) är de luckor som finns mellan två 

nätverk som kan vara betydelsefulla för varandra (A och D i figur 1), men som inte 

har några vardagliga relationer som kopplar samman dessa. De individer som har 

kontakt med båda nätverken benämns mäklare (Ego i figur 1). Dessa personer är 

viktiga då de kan tillföra information och underlätta samarbeten mellan nätverken. 

  

2.5	  Hur	  skapas	  socialt	  kapital?	  
Vi föds inte med ett socialt kapital, men vi föds in i en gemenskap med mer eller 

mindre tillgång till socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986, 

Coleman 1988). Bourdieu (1986) menar att socialt kapital alltid är kopplat till de 

resurser, ekonomi, språk, status etc., som finns tillgängliga för människan i den 

samhällsgrupp som hon tillhör. När individen sedan växer upp kan hon/han med egen 

kraft, beroende på omgivningen och samhälle, öka sitt sociala kapital. Den viktigaste 

metoden för att öka det sociala kapitalet är möjligheter till sociala kontakter (Offe & 

Fuchs 2002). För det andra krävs investeringar i de sociala relationerna (Brisson & 

Usher 2005), för det tredje krävs ett utbyte för att bygga upp relationerna (Cheung & 

Kam 2010).  

 

Individen är alltid en person-in-environment. Det betyder att individen påverkas, 

förutom av familj och släkt, även av den socioekonomiska situationen som finns i 

gemenskapen. Forskningen visar att en ökad ojämlikhet i inkomst har en negativ 

påverkan på hälsan i fattiga områden. Exempelvis Kawachi m.fl. (1997) fann en stark 

korrelation mellan dödlighet och ringa socialt kapital i områden med minskat 
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deltagande1 och färre relationer i gemenskapen (se även Trägårdh m.fl. 2013). Socialt 

kapital är med andra ord kopplat till den geografiska platsen.  

 
Social capital networks suggest, first of all, that geographical location 
profoundly shapes social networks and, secondly, that social networks have a 
substantial impact on the resources available to members of a community. 
(Healy m.fl. 2007, s. 112)  

 
Utmärkande för ett ruralt område, menar författarna, är en hög närvaro av 

sammanbindande socialt kapital. Detta resulterar i frånvaro av överbryggande och 

länkande heterogena sociala kontakter och nätverk vilket begränsar tillgången av 

socialt kapital till enbart de lokala resurserna (Healy m.fl. 2007). På en ännu högre 

nivå påverkar själva samhällsstrukturen individernas möjligheter till att öka sitt 

sociala kapital, dvs. socialt kapital existerar inte i ett politiskt vakuum (Woolcock & 

Narayan 2000). Det viktigaste tillvägagångssättet för att öka sitt sociala kapital är vad 

jag i denna studie benämner dominoeffekt. Därmed avser jag att en individ aktivt 

engagerar sig och lär känna fler individer i sammanbindande gemenskaper, men också 

strävar efter att knyta kontakt med andra människor i överbryggande och länkande 

former. 

 

2.6	  Kritiska	  röster	  	  
Det är svårt att använda socialt kapital utan att vara medveten om att en trefaldig 

kritik har riktats mot begreppet. Den första riktar sig mot Putnam och Coleman för att 

de i sin teori inte har inkluderat ett genusperspektiv, exempelvis om socialt kapital 

medverkar till jämlikhet mellan könen eller om det förstärker traditionella könsroller 

eftersom män och kvinnor är involverade i olika könsspecifika kretsar med socialt 

kapital (Lowndes 2000). Till det kommer, framhåller författaren, att både empiriskt 

och teoretiskt fokus på socialt kapital enbart har gällt mansdominerande aktiviteter. I 

studien har det därför varit viktigt för mig att intervjua och synliggöra både unga 

kvinnor och unga män. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I studien ansluter jag mig till en, i dessa sammanhang, vanligt förekommande definition av deltagande 
vilken beskriver hur aktivt en person tar del av informella och formella grupper, liksom övriga 
aktiviteter i samhället. Definitionen av deltagande bygger på frågor om personen under det senaste året 
har deltagit i följande aktiviteter: studiecirkel/arbetsplatskurs, andra studiecirklar/kurser, 
fackföreningsmöte, andra organisationsmöten, teater/bio, konstutställning, kyrka, sportevenemang, 
insändare i tidning/journaler, demonstration, nattklubb/underhållning, stora släktträffar och privata 
fester (Lindström 2005, s. 1531). 
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Den andra aspekten avser att begreppet inte tar hänsyn till nackdelar av gemenskaper, 

den så kallade ”dark side” (Field 2009, s. 22, jfr Portes & Landolt 1996). Exempelvis 

kan sociala gemenskaper förvägra människor tillgång till resurser. Dessutom utmärks 

inte alla sociala nätverk av förtroende och tillit mellan dess medlemmar och andra 

samhällsgrupper (Carlson 2007). I denna studie är jag därför medveten om och 

uppmärksam på eventuella belastningar som finns i de relationer jag avser att 

undersöka.  

 

Ytterligare en tredje kritisk aspekt är att begreppet socialt kapital kan skyla verklig 

fattigdom i till exempel bostadsområdet och kan också användas av 

majoritetssamhället för att föra över ansvaret till gruppen, utan att tillföra ekonomiskt 

och kulturellt kapital som behövs för att åtgärda problemen (Healy & Hampshire 

2002). Detta innebär att jag i denna studie är noga att inte ensidigt rikta ljuset på den 

enskildes eget ansvar för sin livssituation.  

 

Efter denna genomgång av min teoretiska utgångspunkt socialt kapital och person-in-

environment perspektiv är det dags att redogöra för studiens metod och metodologiska 

överväganden. 
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3	  Metod	  och	  metodologiska	  överväganden	  
 

I detta kapitel beskriver jag först val av metod, därefter hur intervjuerna genomförts 

och de överväganden som gjorts i samband med urvalsförfarandet och avgränsningar. 

Vidare reflekterar jag över min forskarroll och hur analysarbetet utförts. Slutligen 

diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt de etiska överväganden som gjorts 

under forskningens gång. 

 

3.1	  Val	  av	  metod	  
Mycket av forskning om socialt kapital baserar sig på stora kvantitativa 

undersökningar, speciellt när det gäller forskningsområdet som rör socialt kapital och 

hälsa. Exempelvis utgår Lindström (2005) från en population omfattande 5 600 

människor mellan 20 och 80 år när han undersöker skillnader i deltagande i 

samhällslivet mellan utrikes- och inrikes födda personer i Malmö. En av Lindströms 

slutsatser är att utrikesfödda personer deltog i lägre grad i samhället jämfört med 

inrikesfödda.  

 

Jag vill för egen del tränga bakom de kvantitativa förklaringsmodellerna och istället 

försöka förstå och ge den grupp en röst som vanligtvis inte är i fokus för 

vetenskapliga undersökningar, nämligen unga vuxna. Genom att välja en kvalitativ 

forskningsstrategi kan jag använda intervjuer, observationer och dokument (Larsson 

2010) och därmed fördjupa förståelsen för hur unga vuxna i ett socialt utsatt och 

etniskt segregerat område som Rosengård upplever sin livssituation (Bryman 2011). 

Genom denna metod kan jag – till skillnad från t.ex. en enkätbaserad studie – få 

djupare och mer fylligare svar om de unga vuxnas erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar, motiv och attityder.  

 

3.2	  Förförståelse	  
Förförståelsen kan ses som ett bagage med olika beståndsdelar (Malterud 2009).  

För det första består den av mina erfarenheter av att vara född i Abu Dhabi, komma 

till Sverige som tvååring, sedan tre årsåldern uppvuxen på Rosengård och jämnårig 

med flera i undersökningsgruppen. För det andra utgörs den av min föreställning att 
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forskningen hittills till övervägande del har beskrivit unga vuxnas situation på 

Rosengård utifrån ett socialt problemperspektiv. För det tredje utgår jag från mitt 

professionsperspektiv som socionom och efter att ha arbetat med dels 

ensamkommande barn, dels personer med allvarligt missbruk och psykosocial ohälsa. 

Begreppet socialt kapital har växt fram hos mig som en fungerande utgångspunkt 

under själva forskningsprocessen. Det är alltså genom min egen förförståelses 

glasögon som jag ser den värld som jag valt att betrakta. Detta leder mig över till min 

forskarroll. 

 

3.3	  Forskarrollen	  
Kritik kan riktas mot att jag, med invandrarbakgrund och uppvuxen och boende på 

Rosengård sedan 23 år, undersöker människor samt deras erfarenheter och 

livssituation i denna stadsdel. Å ena sidan kan det vara så att jag ”go native” och 

tappar min distanserade och reflexiva blick. Å andra sidan kan det vara så att jag som 

forskare har en inifrånförståelse och därmed inte behöver ikläda mig en främmande 

social roll. Socialantropologen Oscar Andersson (2011) nämner Nels Andersons 

”hoboforskning”, om kringresande och tillfällighetsarbetande hemlösa män i 1920-

talets Chicago som ett exempel på att forskare senare i livet kan dra nytta av sina 

självupplevda erfarenheter. Oscar Andersson konstaterar: 

 
[Nels] Anderson visar också i sin studie att det inte behöver vara någon nackdel 
om forskaren kommer från den sociala värld som han eller hon studerar. Inom 
socialantropologin hävdas det att en utifrånobservatör är bättre på att beskriva 
en främmande kultur än en infödd, för vilken vedertagna seder och bruk utgör 
vardagen. Tvärtemot detta resonemang hade Anderson stor nytta av att känna 
till hobolivet innan han gjorde sin studie. Park och Burgess var medvetna om 
fördelarna med att använda forskarstudenter som hade egna erfarenheter från 
fältet som de undersökte. (s. 23) 

 
Det gäller inte enbart att ha ett kapital i form av att ha tillträde till fältet som ett 

resultat av observatörens kön, ålder, etnicitet, språk och religion. Det handlar även om 

att ha förmågan att kunna kapitaliserat detta, genom att skapa, bevara och utveckla 

kontakter (Lalander 2009). 

 

3.4	  Val	  av	  intervjuform	  
I undersökningen har jag använt mig av samtalsliknande kvalitativa 

forskningsintervjuer för att tala med de unga vuxna om deras relationer och ”om sin 
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levda värld” (Kvale & Brinkmann 2010, s. 15). Jag ville med andra ord ”komma nära 

de berörda människorna, lyssna till vad de har att säga eller iaktta deras handlingar – 

alltså samla in kvalitativt material” (Jacobsson m.fl. 2010, s. 41). Samtidigt vill jag 

göra ungdomarnas röster hörda i den offentliga debatten. 

 

I intervjuerna har jag varit observant på maktförhållandet i samtalet eftersom 

intervjuerna är socialt situerade. I ett fall, där personerna insisterade på att bli 

intervjuade tillsammans, fanns det å ena sidan en maktobalans mellan de unga vuxna 

med ofullständig grundskola och mig som universitetsstuderande. Men då jag å andra 

sidan själv är i närliggande ålder, från samma bostadsområde, med samma etniska 

bakgrund behövde de inte visa ”respekt” inför mig, utan kunde tala fritt. På så sätt 

blev ”gruppintervjun” som två enskilda intervjuer. Däremot har jag inte upplevt någon 

begränsning för att jag är man. Mitt mål har varit som Runquist (2012) uttrycker det: 

att kunna se ”intervjun som ett gemensamt projekt – men på olika villkor” (s. 138). 

Med andra ord har empirin producerats i interaktion mellan mig som forskare och 

respondenterna.  

 

Jag har valt att i huvudsak göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag i 

intervjusituationen huvudsakligen har berört vissa teman och följt upp med 

kompletterande följdfrågor. Teman jag rört mig kring handlar om familj, släkt och 

nätverk, bostadsområdet Rosengård, sysselsättning och slutligen de unga vuxnas syn 

på sin framtid. På så sätt har jag gett respondenterna en möjlighet att utifrån sin 

kontextuella erfarenhet fördjupa svar och resonemang och gett dem möjligheter att 

använda sina egna ord (May 2010).  

 

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades. De inspelade filerna 

förvarades i ett låst utrymme för att inte riskera att materialet skulle hamna i orätta 

händer. Efter det att analysarbetet slutförts visades intervjuutskriften för berörd 

respondent för möjlighet till genomläsning och korrigering av sakfel. Detta gick inte 

att genomföra när det gäller de unga männen som ”hänger”, eftersom det varit svårt 

att finna dem igen på området. 
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3.5	  Nätverkskartsläggning	  
Inom ramen för den kvalitativa intervjun och som ett komplement till den bad jag 

respondenterna att fylla i en nätverkskarta. Detta eftersom jag önskade en bild av de 

resurser som finns i den kollektiva gruppen som de tillhör, enligt min definition av 

begreppet socialt kapital (se sid 17). Ifyllandet av nätverkskartan gynnar en mer 

fokuserad interaktion i samtalet, då respondenten på ett mer systematiskt sätt 

beskriver sina relationer, både för mig men även för dem själva. Detta föranleder aha-

upplevelser eftersom nätverkskartan blir som ”en koncentrerad bild som metaforiskt 

uttrycker det som tar lång tid att förmedla med ord” (Skårner 2001, s. 34). En annan 

intressant aspekt är hur nätverkskartan fylls i. En del av de unga vuxna hade 

svårigheter att beskriva det hierarkiska förhållandet i sina nära relationer och 

rangordna i mer eller mindre betydelsefull till sig själv. Det blir även en begränsning 

med nätverkskartläggning när det gäller personer som rör sig i kriminella kretsar eller 

umgängen som de vill dölja. Detta fick till följd att tre av respondenterna avstod från 

att fylla i nätverkskartan. 

 

3.6	  Urvalsförfarande	  och	  avgränsningar	  
”Alla val som görs får konsekvenser för studien i sin helhet”, menar forskarna 

Katarina Andersson och Petra Ahnlund (2009, s. 188) när de diskuterar urvalets 

betydelse för intervjustudier. Författarna menar att det finns tre olika synsätt kring hur 

urvalsproceduren kan genomföras. Det går för det första att se urvalet som en teknisk 

procedur där undersökningen baseras på sannolikhetsurval, vilket ger forskaren 

möjlighet att dra generaliserbara slutsatser. Den andra proceduren handlar om att se 

urvalet som något ”oproblematiskt” där ambitionen är att forskaren ska intervjua så 

många som möjligt för att få svar på sina övergripande forskningsfrågor. Den tredje 

proceduren handlar om reflexivitet i forskning som innebär att ”hela 

forskningsprocessen medvetandegörs och reflekteras kring. Detta gäller även för urval 

av intervjupersoner” (s. 187). Det är närmast detta senare synsätt som tilltalar mig och 

som jag använder vid urvalet av respondenter.  

 

För att göra en reflexiv studie gäller det att fundera över minst fyra infallsvinklar. För 

det första: hur många respondenter ska ingå i studien och hur ska jag få access till 

dem? Jag har intervjuat tio personer. Ett stort antal respondenter har enligt Kvale 
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(1997) inte något vetenskapligt värde i sig, utan vad som är betydelsefullt i en 

kvalitativ intervjustudie är en väl genomförd analys av intervjumaterialet. För det 

andra väljer jag att avgränsa mig till stadsdelen Rosengård som exempel på ett 

socioekonomiskt utsatt bostadsområde, då jag har geografisk lokalkännedom om 

området.  

 

För det tredje har jag valt unga vuxna i åldern 19–25 år för att låta respondenterna 

själva utgå från sina upplevelser och erfarenheter utan att behöva få samtycke från 

föräldrarnas sida (Vetenskapsrådet 2011). Vad som åldersmässigt ska utgöra gruppen 

unga vuxna är dock omtvistat och det saknas en entydig begreppsdefinition både 

nationellt och internationellt. Exempelvis definierar Commonwealth unga människor 

(young adults) som personer mellan 15 och 29 år (Internet 4), medan Förenta 

Nationerna gör en åtskillnad mellan tonåringar 13–19 år och unga vuxna 20–24 år 

(Internet 5). Anna Angelins (2009) unga vuxna i Sverige var vid 

undersökningstillfället mellan 26 och 30 år, medan Martin Olsson (2007) i sin 

avhandling om unga vuxna med uppförandestörning utgår från åldersgruppen 20–25 

år. Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2013) utgår istället från ett antal 

indikatorer på fattigdom utan att specificera åldersgruppen.  

 

Med olika definitioner med avseende på ungdomar, unga människor och unga vuxna 

blir forskningen på sätt och vis icke-jämförbar. Jag väljer att använda samma 

åldersgrupp som Ungdomsstyrelsen gör i sin undersökning, den så kallade ”lupp”, 

nämligen 19–25 år (Internet 6), då jag vill att min studie ska kunna relateras till 

ungdomar överlag i Sverige. Därmed försöker jag fånga in en i hög utsträckning ännu 

försummad grupp – unga vuxna – som återfinns mellan SCB:s undersökning om barns 

levnadsförhållanden (Barn-ung-ULF) som avser 10–18 år (Internet 7) och forskning 

som till exempel Angelins (2009) som inriktar sig på 26–30 år.  

 

För det fjärde har jag intervjuat unga vuxna från olika etniska bakgrunder och från 

olika delar av Rosengård för att få en bredd och variation på mitt urval. Ett sätt har 

varit att delta i föreningsverksamhet, fritidsverksamhet och att ”hänga” på olika 

mötesplatser. Jag har även ansträngt mig för att nå både flickor och pojkar, något som 

också Lalander (2009) fick brottas med i sin studie av chilenare i Norrköping. Trots 

detta uppstår bias i urvalet av respondenter, då unga män som är ”utanför” hänger och 
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rör sig på offentliga platser och är därmed möjliga att nå. Därigenom har jag nått unga 

män som dels arbetar och studerar, dels de som varken studerar eller finns på 

arbetsmarknaden. Unga kvinnor som är ”utanför” hänger inte i det offentliga rummet, 

något som gör dem osynliga, vilket har resulterat i att jag inte har kunnat nå dem. 

Däremot har jag nått unga kvinnor som arbetar och studerar. Slutligen är tre av 

respondenterna aktiva i föreningsliv, något som kan skilja sig från Lindströms (2005) 

resultat av korrelation mellan lågt deltagande i föreningsliv och etnisk bakgrund. 

 

3.7	  Tillvägagångssätt	  
För att kunna få tag på respondenter från Rosengård har jag ”scannat” av området 

genom att röra mig där vid olika tidpunkter av dygnet under flera dagar och under en 

längre tidsperiod. På så sätt har jag mött en del som går till skolan eller arbetet och de 

som ”hänger” på olika delar av området. Genom att röra mig fritt i stadsdelen har jag 

på samma gång gjort mig känd hos en del av gruppen unga vuxna. Samtidigt blev det 

successivt svårare under insamlingen av empirin att ”stänga” av min forskarroll när 

jag rörde mig i området. Vid genomförandet av en studie i ett område med infödda 

svenskar kan jag gå fram och presentera mig och fråga om en intervju, medan det i ett 

mångkulturellt område handlar om vem jag känner, alltså vilket nätverk jag har. Eller 

som Woolcock och Narayan (2000) uttrycker som essensen av socialt kapital: ”it’s not 

what you know, it’s who you know” (s. 3, författarnas kursivering). Detta var en 

anledning till att Aje Carlbom (2003) flyttade till Rosengård, vilket var en 

förutsättning för att han skulle kunna genomföra sin undersökning i området. 

 

Jag har alltså försökt tränga in i de unga vuxnas nuvarande livssituation, in i deras 

egna ”levda vardagsvärld” (Kvale & Brinkmann 2010, s. 44). Flera gånger har jag, 

liksom Silverman (2010), varit ”tvungen gå utanför mina frågor på olika sätt som var 

omöjliga att förutse för att få den typ av svar jag ville ha” (s. 13). I slutet av varje 

intervju, som varade mellan 1-2 timmar, gav jag respondenten möjlighet att fylla i en 

nätverkskarta (se bilagor). Sju av tio valde att fylla i den, medan de tre som avstod 

inte vill ge offentlighet åt sitt nätverk. 

 

Något som jag reflekterat över är platsen för intervjuerna. Det är viktigt att hitta en 

neutral plats för både respondenten och för mig som forskare. Detta har varit svårt 
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vilket har medfört att intervjuerna har genomförts på en rad olika platser. På 

Rosengård finns det möjlighet att låna rum på mötesplatsen Tegelhuset, som är både 

neutralt och där det går att vara avskild. Där har jag genomfört en intervju, övriga har 

genomförts på skola, organisationslokal, arbetsplats utanför Rosengård, CRC:s 

bibliotek på sjukhusområdet och ”på gatan”. Det går att vara avskild men inte osynlig 

på biblioteket eller på gatan (jfr Westberg 2012). Ett alternativ som jag undvikit är att 

gå hem till respondenten därför personen oftast inte är ensam hemma eller att det kan 

vara opassande att jag som ung man går hem till en ung kvinna och är själva i 

bostaden. Dessutom kan även maktpositionen ändras om jag skulle genomföra 

intervjun i min egen bostad och respondenten upplever sig som ”gäst”. 

 

I min studie har det varit viktigt att jag även varit reflexiv i förhållande till etnicitet 

och kultur, då det mångkulturella Rosengård är inbäddat i det svenska samhället. ”I 

bläddrandet bland samhällsvetenskaplig metodlitteratur finner man sällan en 

reflektion över metodteori, -tillämpning i relation till kultur”, skriver Wikström (2009, 

s. 201). Hon menar att vi måste anpassa våra metoder till de kulturspecifika 

situationer som vi beforskar och att den samhällsvetenskapliga litteraturen sällan ger 

en vägledning. Därför har jag intervjuat unga kvinnor i lokaler utanför området för att 

undvika att det skulle uppstå ett rykte om något otillbörligt som kan sätta 

respondenten i dålig dager. Mitt förhållningssätt har varit att oavsett respondenternas 

bagage visa respekt för dem. I vissa fall har jag fått introducera mig med var 

någonstans jag bor på Rosengård.  

 

Uwe Flick (2009) pekar på vikten att använda flera typer av vetenskaplig litteratur när 

det gäller kvalitativ forskning. Det vill säga att forskaren ska känna till relevant 

teoretisk, empirisk och metodologisk litteratur inom forskningsområdet som bland 

annat kan bidra till ökad känslighet för nyanser i det empiriska materialet. Litteraturen 

kan också öka möjligheten att jämföra den insamlade empirin, och det kan också bli 

en andra källa genom att komplettera resultatredovisningen med citat från litteraturen. 

Slutligen kan litteratur stimulera forskaren till frågor under analysprocessen och den 

kan verifiera eller motsäga resultat. Därför har jag kombinerat artikel- och 

litteratursökning jämsides med fältforskningen, men svårigheten har då varit det 

begränsade antalet artiklar som specifikt handlar om socialt arbete och socialt kapital 
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utifrån en svensk kontext. Däremot har jag låtit mig inspireras av litteratur i 

närliggande forskningsområde om socialt kapital. 

 

3.8	  Analysarbetet	  
Analysarbetet har skett parallellt med insamlingen av empirin och inläsning av 

litteratur inom forskningsområdet. På så sätt påverkade analysen den fortsatta 

riktningen av empiriinsamlandet, ett tillvägagångssätt som Kvale och Brinkmann 

(2010) starkt förordar. När jag läste de transkriberade intervjuutskrifterna markerade 

jag intressanta och återkommande ord och begrepp som jag samlade ihop till 

övergripande kategorier, som i sin tur utvecklades till teman (Larsson 2010). Jag har 

med andra ord använt ett mer cirkulärt tillvägagångssätt, som skiljer sig från en linjär 

forskningsprocess där varje steg bygger på tidigare steg (Flick 2009). När jag valt ut 

lämpliga citat har jag varsamt redigerat dem ”för att få texten att flyta på ett bra sätt” 

(Bryman 2011, s. 431). 

3.9	  Studiens	  reliabilitet	  och	  validitet	  
Att komma fram till en ”objektiv sanning” har traditionellt ansetts vara viktigt i 

forskningssammanhang, men det rör sig då om kvantitativt inriktade studier, ofta 

inom en naturvetenskaplig disciplin. När det gäller kvantitativa undersökningar är det 

vanligt att använda reliabilitet och validitet med dess ursprungliga positivistiska 

innebörder. I kvalitativa undersökningar är det däremot svårare eller omöjligt att 

tillämpa dessa indikatorer på nämnda sätt. Exempelvis kan man inte förutsäga om 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under intervjun eller under 

nästkommande intervju eller för en annan intervjuare, menar Kvale och Brinkmann 

(2010). En annan forskare kan med andra ord inte replikera min studie och förväntas 

erhålla samma resultat. Inte heller går det att förutsäga att en del av intervjun 

händelsevis görs på arabiska. Det verkar dessutom som att mitt arabiska modersmål 

har haft en gynnsam effekt på intervjusituationen och hos respondenterna skapat ett 

större förtroende, tillit och att de känt sig bekväma när de intervjuats. Bryman (2011) 

lyfter för sin del fram alternativa begrepp till validitet och reliabilitet för att 

kvalitetssäkra undersökningen, nämligen tillförlitlighet och äkthet (jfr Jacobsson 

2008).  

 



	   31	  

Genom att vara stringent vid bearbetningen av det empiriska materialet ökar forskaren 

reliabiliteten i kvalitativa undersökningar (Flick 2009). I min studie har jag för det 

första för att öka reliabiliteten spelat in och transkriberat alla intervjuer, för det andra 

redovisat rikligt med intervjucitat i uppsatsen så att läsaren själv kan skapa sig en 

egen uppfattning och göra en egen tolkning. För det tredje har jag minskat eventuella 

oklarheter eller missförstånd genom att återföra intervjuutskrifterna till 

respondenterna för att ge dem möjlighet att rätta direkta felaktigheter och på begäran 

kunna komplettera svaren. Två respondenter har vid genomläsning av sina citat 

korrigerat sakfel om arbete och utbildning.  

 

I stället för att fokusera på reliabiliteten i kvalitativa undersökningar, anser Flick 

(2009) att vi bör lyfta fram dess validitet. Med validitet menar Flick att 

undersökningens frågeställningar besvaras om ”the researchers see what they think 

they see” (s. 387) genom att undvika de tre vanligaste felen: (a) att se ett sammanhang 

som inte finns, (b) att avvisa ett sammanhang som faktiskt existerar och (c) att ställa 

fel frågor. Malterud (2009, se även Jacobsson 2008) introducerar begreppen intern 

och extern validitet, där intern validitet avser hur väl man använder relevanta begrepp 

och kartläggningsmetoder. Mina egna överväganden för att använda socialt kapital är 

att det är ett viktigt och fruktbart begrepp som kan hjälpa mig att få fram relevanta 

svar i undersökningen, vilket leder till en hög intern validitet. Med den externa 

validiteten avses att resultaten kan överföras till andra områden, dvs. en form av 

generaliserbarhet, som också kan vara teoretiskt generaliserbart. Där är nyckelordet 

kontext och frågan blir hur kontextbundet mina fynd är? Med tanke på begreppet 

socialt kapitals bredd – från makro till mikro, från socialt till ekonomiskt – är 

möjligheten stor att resultatet kan appliceras till andra sammanhang och miljöer; och 

om så inte är möjligt hoppas jag att mina resultat i varje fall kan inspirera andra 

forskare.  

 

3.10	  Etiska	  överväganden	  
I min studie har jag följt Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När 

det gäller samtyckeskravet menar Wikström (2009) att det inte är tillräckligt att få ett 

medgivande vid enbart ett tillfälle utan det är något som ska inhämtas under hela 
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forskningsprocessen, vilket jag också har gjort. Kvale och Brinkmann (2010) menar 

att de fyra forskningsetiska kraven ”kan användas som ram när man förbereder ett 

etiskt protokoll för en kvalitativ studie, och de kan också användas som etiska 

påminnelser om vad man ska leta efter i praktiken när man bedriver 

intervjuforskning” (s. 92). Jag ser dem mer som ett förhållningssätt under 

forskningsprocessen. 

 

Kvale och Brinkmann (2010) tillför för sin del ett femte tillägg till de etiska kraven, 

nämligen hög vetenskaplig kvalitet med vilket de avser: 

 
… att de publicerade resultaten ska vara så korrekta och representativa för 
forskningsområdet som möjligt. De ska vara kontrollerade och validerade i största 
möjliga utsträckning, och de procedurer genom vilka de har erhållits ska vara 
genomskinliga. (s. 91)  

 
Det kan diskuteras med vilken rätt och skyldighet jag har att göra en sådan här 

undersökning. Ett perspektiv som Andersson och Swärd (2008) för fram är att 

”forskarna har ett speciellt ansvar för resurssvaga, utsatta och diskriminerade grupper 

och att det är en viktig uppgift att lyfta fram deras röster och erfarenheter” (s. 237). 

Här menar de båda forskarna att det är viktigt att intervjupersonerna har tillgång till 

ett språk som de kan artikulera sina erfarenheter med, och samtidigt ska deltagarna 

vara medskapare till studien. Här ställs jag inför ett etiskt dilemma då Thomassen 

(2008) beskriver vad som brukar benämnas tyst kunskap, dvs. där vi vet och erfar mer 

än vad vi kan uttrycka i ord. Hur lyfter jag fram denna kunskap utan att lägga mina 

ord i deras mun? Detsamma gäller när en del av respondenterna har uttryckt sig på 

arabiska, något som inte alltid får samma betydelse på svenska men som jag med 

noggrannhet försökt översätta till det svenska språket.  

 

Ingen av respondenterna är under 18 år och samtliga är därmed myndiga. Jag har 

försökt att utforma min forskning så att den försäkrar intervjupersonerna största 

möjliga konfidentialitet. Dessutom har jag lovat respondenterna att deras identitet inte 

medvetet ska röjas, varför de i uppsatsen har tilldelats fiktiva namn ”Mona” och 

”Elias”. Trots detta innebär det enligt Lex Kärfve att vi som forskare enbart kan lova 

en respondent att ingen obehörig får ta del av intervjumaterialet. 
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Slutligen har jag också ställt mig frågan om det är etiskt försvarbart att nämna det 

studerande området vid dess riktiga namn, eftersom stadsdelen under årens lopp har 

fått mycket negativ publicitet och om min studie på något sätt kan leda till ytterligare 

negativa skriverier eller rapportering i medier. Jag har dock valt att nämna Rosengård 

vid namn, för att det är ett ”begrepp” i Sverige och svårt att dölja, men samtidigt är 

det ett så pass stort område att enskilda individer inte riskerar att kunna identifieras.  

 

Efter denna genomgång av studiens metod och metodologiska överväganden är det nu 

dags att presentera undersökningens samlade resultat och analys. 
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis de unga vuxna som jag intervjuat och deras 

ålder, uppväxt, familjeförhållanden och nuvarande situation. Resultatet och analysen 

av deras berättelser redovisas utifrån sex teman: Familj, bostadsområde, utbildning, 

arbete, genus och nätverk. 

 

4.1	  Presentation	  av	  respondenterna	  
Respondenterna fördelar sig på fyra unga kvinnor och sex unga män, alla födda i 

Sverige. Respondenternas föräldrar har sina rötter i Albanien, Irak, Kosovo, Libanon, 

Pakistan, Palestina och Serbien. En person är rom. En av intervjupersonerna för ett 

resonemang om sin etnicitet där han ser sig som svensk på grund av att han är född i 

Sverige, pratar språket och känner till lagstiftningen i Sverige bättre än i föräldrarnas 

ursprungsland.2 Alla utom en har syskon. Ingen av deras föräldrar har 

högskoleutbildning. 

 
Unga kvinnor:  
Amina .... fyller 21 år, uppvuxen och boende hemma hos föräldrarna på Rosengård. 

När hon var mindre deltog hon i olika föreningsaktiviteter. Amina studerar 
idag på universitet samtidigt som hon arbetar på ett företag i centrala 
Malmö (nätverkskarta bilaga 1).  

Dana ...... 20 år, uppvuxen på Rosengård. Familjen flyttade nyligen till ett 
angränsande bostadsområde. Dana bor fortfarande hos föräldrarna medan 
hon studerar på högskola och arbetar vid sidan om (nätverkskarta bilaga 2). 

Fatima ... är 19 år, född och har bott hela sitt liv på Rosengård med familjen. När 
familjen nyligen flyttade till ett angränsande bostadsområde flyttade hon 
med. Fatima studerar på gymnasiet och arbetar vid sidan om (nätverkskarta 
bilaga 3). 

Mona ..... är 23 år och har tidigare bott med familjen på Rosengård men bor sedan 
några år tillbaka själv i egen lägenhet i samma stadsdel. Mona är 
högskoleutbildad, aktiv i föreningslivet och arbetar i en större stad med 
föreningsliv (nätverkskarta bilaga 4). 

 
Unga män: 
Abbe ...... har under sina 25 år bott hemma med föräldrarna på Rosengård. Abbe har 

tidigare ”hängt” på området och haft arbete, men har idag valt att läsa upp 
sina gymnasiebetyg för att erhålla bättre anställning eller arbetsförhållanden 
(nätverkskarta bilaga 5).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ”Misslyckat” svar på frågan om ursprungsland från intervjupersonen reser intressanta spörsmål som 
lämpar sig för vidare forskning, jämför med Jacobsson och Åkerström (2013). 
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Basim ..... snart 22 år, uppvuxen och fortfarande boende hemma hos föräldrarna på 
Rosengård. Varit arbetslös stora delar av sitt liv på grund av bristande 
utbildning och kriminalitet, förutom perioder med vissa ströjobb.  

Dawod ... 20 år och kompis till Basim. Växt upp på Rosengård och bor kvar hos 
föräldrarna. Dawod är arbetslös och saknar slutbetyg från grundskolan. 

Elias ....... under sina 24 år har han bott tillsammans med sina föräldrar på Rosengård. 
Aktiv i föreningslivet, socialt engagerad, tränar idrott och som nu gått ner i 
arbetstid för att kunna studera på heltid vid universitet (nätverkskarta 
bilaga 6). 

Fabian ... 25 år, uppvuxen och boende på Rosengård, varit på ”fel bana” som han 
uttrycker det, har arbetat från och till, men saknar just nu arbete. 

Hamed ... är 23 år. Han är uppvuxen och bor fortfarande hemma hos föräldrarna på 
Rosengård. Familjen flyttade från Rosengård under ett par år, för att sedan 
återkomma. Hamed är universitetsstuderande, arbetar extra och är aktiv i 
olika föreningar (nätverkskarta bilaga 7). 

 

4.2	  ”Familj	  är	  grunden	  för	  alla	  dina	  kommande	  relationer”	  	  
I detta avsnitt lyfter jag fram intervjupersonernas syn på familjen och släkten, dess 

betydelse som möjligheter och hinder för deras livssituation, där tillgången till socialt 

kapital spelar en viktig roll. 

 

4.2.1 Familj och släkt 
I intervjuerna pekar de unga vuxna på betydelsen av relationer till de nätverk som 

familjen och släkten utgör för trygghet och socialt stöd i deras etniskt kulturella 

gemenskap. Speciellt familjen står för de bärande och tillitsfulla relationerna som 

underlättar deras nuvarande livssituation, dock spelar några av respondenternas 

föräldrar en mindre roll och har mindre påverkan. Sitt grundläggande och ömsesidiga 

förhållande till familjen beskriver Mona på följande sätt: 

 
Mona: Familj är grunden för alla dina kommande relationer, beroende på hur 
bra din relation är till din familj. Familj är också någon som är tvungen att ställa 
upp kanske när de inte vill eller orkar. Det är alltid någon att luta sig tillbaka 
mot, någon man tillkallar, någon som hjälper dig bygga dig själv. Det är du, din 
familj, jag kan inte se skillnad, mellan mig själv och min familj.  

 
De täta, nära och homogena relationerna i familjen som Mona deltar i gör att hon 

upplever det svårt att se skillnad mellan sig själv och familjen. Dessa relationer, 

ansikte-till-ansikte, tjänar ändå som ett grundkapital för hennes kommande kontakter 

med personer och nätverk (jfr Coleman 1988, se även Rønning & Starrin 2011). Trots 

detta visar Mona i sin nätverkskarta en nivågruppering och distans inom familjen, 
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men med täta band till studie- och arbetskamrater (bilaga 4). Till skillnad från Mona 

berättar Hamed hur han efter hand börjat inse familjens betydelse: 
 

Hamed: Efter hand när man inser att familjen betyder mest har det lett till att 
man har kunnat ta vissa beslut. Du hindrar dig själv från att göra något dumt. 
Eftersom familjen betyder så mycket så vill du inte såra dem. De har bidragit 
med mycket. Det är skönt att veta att oavsett vad som händer där ute så kommer 
du alltid att ha någon där hemma.  

 
Hamed visar på familjen som en trygg hamn som han kan lämna och återkomma till 

när han så önskar, relationer som inte avslutas hur som helst, är ”tvungen att ställa 

upp” som Mona uttryckte saken. Detta är tydligt i Hameds nätverkskarta där han 

sätter familj och släkt nära sig själv (bilaga 7). Han har känt uppmuntran av sin familj 

att söka sig utanför Rosengård till nya heterogena arenor, för att öka sitt individuella 

sociala kapital, exempelvis genom att söka in på högskola. Samtidigt framkommer det 

i citatet ovan att familjen står för normer och vägledning, och som utgör något av en 

kompass som Hamed kan ha med sig som rättesnöre. En ”manual” som han säger sig 

först inte ha begripit vikten av, men som han i senare ålder inser värdet av och är 

tacksam för. Normer är bräckliga men är samtidigt kraftfulla (Coleman 1988) och en 

del av socialt kapital som, enligt Woolcock och Narayan (2000), kan ”facilitate 

exchanges, lower transaction costs, reduce the cost of information, permit trade in the 

absence of contracts, encourage responsible citizenship, and the collective 

management of resources” (s. 16). 

Flera av respondenterna, i likhet med Hamed och Mona, pekar på det positiva 

dynamiska förhållandet mellan dem själva och det sociala kapital som familjen bidrar 

med. Ett kapital som inte har kommit av sig själv, utan någonting som föräldrarna 

medvetet och aktivt arbetat för att skapa. Hamed säger: 

Hamed: Jag har haft mycket kärleksfulla föräldrar som hela tiden väglett oss. 
De gör också att man kommer närmare dem alltid. Jätteintresserade av allt. Hur 
dagen är, allt. Mina föräldrar har kämpat mycket för att vi ska leva tajta. 

 
Samtidigt ser respondenterna sin familj inbäddade i en större gemenskap, sin släkt, en 

tillhörighet med möjlighet till utvidgade resurser. Därför blir det viktigt för dem att ha 

nära, goda och ömsesidiga relationer till detta släktnätverk av sammanbindande 

socialt kapital för socialt stöd och möjlighet till resurser. Många av respondenternas 

familjer hade redan släktingar på Rosengård som underlättade migrationen när de 

flydde från olika krigshärjade länder. De löste alltså in sitt sociala kapital som var 
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tillgängligt i släktnätverket. Dana poängterar denna ”hjälp”-aspekt när hon svarar på 

frågan om varför hennes familj valde att flytta till Rosengård:  
 

Dana: Det var mer att vi hade mycket släkt här. Vi hade kontakt med dem. För 
mina föräldrar flydde från ett krig och de behövde någon som de kände och som 
visste om förhållanden här. Så flyttade vi hit. De fick jättemycket hjälp här.  

 
Paradoxalt nog kan denna inkasseraring av socialt kapital genom migration bidra till 

segregation. Forskning visar, enligt Loury (2000), att ”even a mild desire among 

people to live near members of their own race can lead to a strikingly severe degree of 

segregation” (s. 236). Släktgemenskapen beskrivs av intervjupersonerna som ett 

positivt nätverk som upprätthålls och som det investeras i, generation efter generation, 

som en gemensam ”förmögenhet” (Brisson & Usher 2005). Detta framgår tydligt när 

Elisas berättar om att när hans kusiner blir äldre är det viktigt för honom och andra 

släktningar att fördjupa kontakten med varandra för att fortsätta gemenskapen och 

behålla tillgången till resurser (nätverkskarta bilaga 6). 

 
Elias: Nu när den yngre generationen blir äldre håller vi på att etablera 
kontakten med varandra så att den släkten inte fallerar när våra föräldrar går 
bort. 

 
Dana håller med Elias men med tillägget att ”kontakt med släkten är mer personlig. 

Så de är viktigare för mig, än att ha vanligt nätverk med andra”. Bourdieu (1999a) 

menar att det är främst inom familjen som olika former av kapital ackumuleras, 

förvaltas och reproduceras mellan generationerna. På så sätt säkrar familjen sin enhet. 

Familjen och släkten är således ett nätverk, en gemenskap, en kontext som fungerar 

som ett grundläggande socialt kapital, metaforiskt som ett ”folkhem”.  

	  

Slutligen beskriver några av respondenterna familjens sammanbindande sociala 

kapital som en förutsättning för hur de lever idag, men att de själva har lagt till ett 

eget socialt kapital. Dessa iakttagelser stämmer överens med Lancees (2012) 

konstaterande:  

 
An individual´s social capital consists of ’the collection of resources owned by 
the members of an individual’s personal social network, which may become 
available to the individual as a result of the history of these relationships’ plus 
‘the collection of resouces which may become available to all members of the 
group(s) one belongs to’. (s. 22)  
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Det kan diskuteras på vilket sätt ett grundläggande socialt kapital hos föräldrarna och 

släkten påverkar den unga vuxnas förmåga att senare kunna utöka och föröka sitt eget 

sociala kapital (jfr Bourdieu 1999a). I empirin framkommer tre former, för det första 

att föräldrarna aktivt stödjer och fostrar till vidare kontakter, något som de unga vuxna 

tar vara på och utvecklar. I den andra formen är inte föräldrarna ”pushande” utan mer 

vägledande och uppmuntrande där de unga vuxna själv får söka sig vidare. Dessa två 

former verkar utmärkas av ett slags empowerment av de unga vuxna. Till skillnad från 

det tredje, exempelvis Basim och Dawod, där respondenterna varken har socialt stöd 

av föräldrarna eller kan använda deras begränsande deltagande i samhället för att öka 

sitt sociala kapital med utbildning och arbete. Alltså det ömsesidiga komplexa 

förhållandet mellan föräldrar och den unge vuxna ser ut att skapa skillnader i 

möjligheter för förvärvande av eget socialt kapital. Detta för oss över till hinder och 

möjligheter intervjupersonerna möter.  

 

4.2.2 Hinder och möjligheter  
Detta grundläggande sociala kapital som ger möjligheter innehåller inte enbart 

positiva dimensioner. Fatima upplever exempelvis brist på socialt stöd hemifrån 

samtidigt som hon ville bryta sig loss: 

  
Fatima: Jag har inte haft så bra uppväxt. Det är mycket när jag bodde på 
Rosengård. Man brydde sig inte så mycket om skolan, umgänget var likadant. 
Vi hade ingen som bara pushade oss och kämpade med skolan. Visst ens 
föräldrar sa att man skulle kämpa, men det lyssnade man inte på. Man 
påverkades av grupptrycket. Man såg sina vänner göra allt annat, man drogs till 
det istället. 

 
I citatet framkommer ett motsatsförhållande mellan föräldrar och Fatimas dåvarande 

vänner på den tiden då de senare var betydelsefulla för henne. Fatima hamnade i ett 

destruktivt umgänge på Rosengård, berättar hon, då denna umgängeskrets egentligen 

var det enda gångbara alternativet till familj och släkt. Ser vi på Fatimas nätverkskarta 

(bilaga 3) blir det uppenbart att hon nu i stort sett enbart har relationer med sin familj 

(mamma, systrar och lillebror står henne nära, medan pappa och storebror är 

distanserade från henne, alla i hierarkisk ordning) och den egna släkten. Fatimas 

nuvarande två vänner och arbetskamraten är också kända av familjen. Med andra ord 

har nätverket nu ”slutits” (Coleman 1988, se figur 1, nätverk E) och på så sätt innebär 

frånvaron av överbryggande sociala relationer att strukturella hål bildas med avsaknad 
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av mäklarfunktion både i och utanför nätverket. Detta gör att Fatima enligt egen 

utsago känner sig begränsad, kontrollerad och i behov av ett nytt umgänge. Ytterligare 

ett perspektiv på hinder beskriver Dawod, som fortfarande bor hemma med 

föräldrarna:  

 
Dawod: Jag skäms att gå till mamma och pappa och fråga efter pengar. Det 
funkar inte. Det är inte lätt. De behöver pengarna mer än mig. De behöver köpa 
saker till mina syskon. De är inte lätt att gå och fråga efter något hon inte själv 
har tillgång till, själv har inkomst, vad får hon? Bostadsbidrag! Socialen! Vad 
får hon mer? Ingenting!  

 
Dawod, som är över 18 år, myndig och borde vara självförsörjande med eget boende, 

pekar på frånvaro av ekonomiska resurser – mer en fråga om klass än en etnisk 

tillhörighet – som ett hinder för honom. Maktlöshet och i utanförskapets landskap 

(Davidsson 2010)? Utifrån andra respondenters svar verkar bristen på ekonomiska 

resurser eller fattigdom enbart vara en sida av svårigheten och inte alltid det 

viktigaste. Det mest betydelsefulla är, som i Dawods fall, frånvaron av information 

och kunskap om externa relationer, något hans föräldrar är fångade i på grund av 

bidragstagande. På så sätt kan vi se makro- och mikronivån sammanflätas för att öka 

eller minska socialt kapital. Strukturen av olika former av bidrag ser ut att undanhålla 

bidragstagarna från möjlighet att delta i samhälleliga aktiviteter som är knutna till 

arbete och studier.  

 
Fabian: Jobbar föräldrarna har man inblick att nära och kära har jobb, det ena 
ger det andra, så att man automatiskt formas efter det. Men, har man föräldrar 
som lever på socialen och försäkringskassan och sådant, då får man ingen 
inblick att man ska upp och jobba klockan nio. 

 
En viktig del av det sociala kapitalet är tillgång till information (Nan Lin 2008), vilket 

understryks i ovanstående citat av Fabian (se även Coleman 1988). Finns 

informationen inte tillhands inom familjen måste den sökas i omgivningen. Vikten av 

information från föreningslivet beskriver Mona i intervjun som en skillnad i 

förutsättningarna för unga vuxna med utländsk bakgrund på Rosengård jämfört med 

(etniskt) ”svenska ungdomar” i övriga Malmö. Denna iakttagelse kommer också fram 

i Lindströms (2005) undersökning. 

 
Mona: Alltså, utifrån min erfarenhet så tror jag att det beror på lite så här. Om 
man bor på Rosengård och som statistiken visar att många kommer från andra 
länder och bosätter sig på Rosengård, så kan det bero på till exempel att mina 
föräldrar hade ingen kunskap om föreningslivet som svenska ungdomar har. För 
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det har alltid varit en svensk tradition, antingen har mamma eller pappa, eller 
kusin eller syster eller bror varit med i en förening och då har du lärt dig vad en 
förening är och hur du tar del av den demokratiska processen. Det har inte funnits 
mycket hos oss. 

	  
Mona pekar på vikten av deltagande i samhällslivet och på så sätt få fler sociala 

kontakter och därmed kunna utöka sitt nätverk, något som gör att hon idag är aktiv i 

olika föreningar. Lindström (2005) pekar på att det är svårt för kvinnor födda 

utomlands att delta i sociala aktiviteter. I hans undersökning i Malmö deltog personer 

födda utomlands i lägre utsträckning i samhälleliga sammanhang än inrikes födda och 

i gruppen utrikesfödda deltog kvinnorna avsevärt mindre än män. Deltagande i sociala 

sammanhang är tillsammans med tillit basen för socialt kapital (Putnam 2001). 

Samtidigt diskuteras bland forskare föreningslivets betydelse för demokratisk 

delaktighet för invånare i invandrartäta områden. Bengtsson m.fl. (2009) menar att 

”etniska föreningar”, som de benämner dem, inte behöver vara demokratiskt 

utvecklande utan kan istället förstärka särskilda gruppidentiteter och försvaga 

förtroendet mellan olika grupper i samhället.  

 

Vi konstaterar familjens och släktens påverkan och betydelse när det gäller 

intervjupersonernas sociala kapital. Inom denna finns ett grundläggande socialt 

kapital för de unga vuxna, men information om och relationer till nätverk utanför 

Rosengård är inte alltid så utvecklade och gör därmed en skillnad. Vilken roll spelar 

då omgivningen för respondenternas sociala kapital? Detta är något som vi ska 

behandla i nästa avsnitt.  

 

4.3	  ”Det	  finns	  en	  familjekänsla	  på	  Rosengård”	  
I detta avsitt kommer jag att beskriva de unga vuxnas upplevelse av att bo på 

Rosengård, hur det påverkar dem och deras sociala kapital samt hur de beskriver en 

annalkande förändringsprocess av området. 

 

4.3.1 Ett tryggt hem 
Respondenterna upplever Rosengård som ett tryggt ”hem” där de känner sig som en 

del av en större gemenskap på området, de utgör s.k. personer-i-miljön (person-in-

environment) (Hawkins & Maurer 2012). Rosengård bestod tidigare av 

jordbruksmark, men omvandlades i mitten av 60-talet till ett bostadsområde för att 
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dåtidens arbetskraft skulle få bra rymliga bostäder (Hallin m.fl. 2010, Rosengren & 

Striner 2011). Under senare år har området återigen förändrats då många etniska 

svenskar har flyttat ut medan människor med annan etnisk bakgrund har flyttat in i 

området. Mona säger:  

	  
Mona: Alltså, helt ärligt. Att växa upp på Rosengård är ganska nice! För att man 
känner sig som en del av någonting som är större, men som ändå så lika dig själv. 
Du känner igen dig hos många i Rosengård. 

 
Mona beskriver igenkänning utifrån en liknande bakgrund och erfarenhet av 

migration i en etnisk enklav, även om den är multietnisk och således kan utgöras av 

många skilda etniska grupper mellan vilka det finns både likheter och skillnader. 

Bland det som förenar kan finnas en känsla av en gemensam bakgrund som påminner 

om de förhållandena som kännetecknar rurala områden (Hofferth & Iceland 1998). 

Efter att ha flyttat från Rosengård till annan ort med sin familj under några år och 

sedan återvänt till Rosengård, beskriver Hamed detta bostadsområde som en bas i sig:  

 
Hamed: Det finns en familjekänsla på Rosengård som man inte upplevt på 
något annat håll. Man känner sig hemma på Rosengård. 

 

Denna illustration av Rosengård som en områdesgemenskap med stor tillgång på 

känslor av gemenskap, socialt kapital, framkommer i flera av respondenternas 

berättelser. De berättar om närheten till vänner och umgänge på själva området, där de 

sällan är ensamma. Dana visste ”vart jag kunde hitta dem, för jag visste vart de var”. 

Detta ligger i linje med Jovchelovitch och Priego-Hernández (2013) forskning om 

fattiga favelasamhällen i Rio de Janeiro. Författarna fann att starka sociala band och 

höga nivåer av socialt kapital samexisterar dels med en tydlig uppfattning om 

uppdelningen mellan favelan och staden, dels en känsla av samhörighet och 

gemytlighet. Med andra ord: att de unga vuxnas kontext av boendet är kärnan i att 

förstå det sociala kapitalets ursprung (Cattell 2001). Mona förklarar varför det är bra 

att bo i just Rosengård:  

 
Mona: Ja, för att alla delar din uppfattning om saker och ting i livet. Vi har 
samma synsätt på olika saker. Vi kommer från samma bakgrund vilket gör att vi 
har större förståelse för varandra. Men jag har alltid försökt socialisera mig med 
andra människor för det är då jag lär mig något nytt. 

 
Mona pekar för det första på vikten av samhörighet och de förtroende- och tillitsfulla 

relationerna mellan olika unga vuxna, ett slags gemyt. Detta är ett resultat av deras 



	   43	  

gemensamma historia med familjer som har invandrat till Sverige och om den egna 

uppväxten på Rosengård, alldeles oavsett om individerna inbördes tillhör olika etniska 

grupper. Den gemensamma historien behöver dock inte vara total, utan kan gälla vissa 

betydelsefulla fragment som är gemensamma för vissa människor. Ett gemensamt 

förflutet är således starkt bidragande till förekomsten av socialt kapital (Fukuyama 

2001). De unga vuxna som ingår i föreliggande studie är genom sin etnicitet 

inbäddade i ett komplext nätverk av tillhörigheter där ”each individual is socially 

situated, and one’s location within the network of social affiliations substantially 

affects one’s access to various resources” (Loury 2000, s. 233). För det andra 

beskriver Mona också vikten av skapa heterogena individuella sociala kontakter med 

personer utanför det egna bostadsområdet eller stadsdelen, något som även betonas i 

andra intervjuer och som vi kommer till under avsnitt 4.7. Bostadsområdet påverkar 

de unga vuxnas identitet på olika sätt (Bustos Castro & Lindbladh 2004). Fabian 

beskriver hur Rosengård har format hans identitet: 

 
Fabian: Vem jag är, hur jag har blivit uppfostrad och att jag har levt här hela 
livet har gett mig en väldigt stark inblick och en stor och stark mångkulturell 
personlighet. Vilket gör att jag är mycket utåtriktad, jag är social, jag har lätt för 
att snacka med människor. Jag har lätt med att känna medkänsla, många sådana 
grejer. Eftersom man lär sig när man umgås med alla möjlig människor, från 
alla sorters länder. Man lär sig deras traditioner och deras sätt att se på saker och 
ting. 

 
Fabian beskriver platsens betydelse, med dess mångfald av människor, relationer och 

friktioner, såsom en ”grogrund” för en social kompetens och något som han kan 

använda sig av för att föröka sitt sociala kapital. Rosengård är alltså inte bara ett namn 

på ett geografiskt område, utan även som Fabian uttrycker det ”ett varumärke” som 

genererar känslor både för de boende och människor utanför området. Hamed 

utvecklar vad han upplever när han berättar att han är från Rosengård: 

 
Hamed: Intresse, för det finns alltså. Malmö har samma typ av värde i sig. Till 
exempel om man är utomlands och säger att man är från Sverige, så vet man att 
det finns intresse som visas som handlar om artighet. Alltså personen som 
frågar för att man ska fråga, men när du är i Sverige och snackar om att du är 
från Rosengård så finns det ett genuint intresse. Man vill veta verkligen. Det är 
skillnaden tror jag. 

 
Hamed som är universitetsstuderande känner en stolthet att vara från Rosengård och 

tycker det är intressant att mötas av nyfikenheten att han är från området. Men Mona 
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delar inte denna uppfattning utan tycker snarare att denna tillhörighet är 

stigmatiserande: 

 
Mona: Även den här stigmatiseringen folk har på dig, vart du än går. Det spelar 
ingen roll om du är i Stockholm, folk vet att du är från Rosengård. Du är ändå 
på något sätt, antingen de har stämplat dig att du måste vara dålig, eller så måste 
du få en extra klapp för du har varit så duktig. 

 
Bourdieu (1986) menar att området påverkar individens kulturella och ekonomiska 

kapital. Det kulturella kan kännas som en belastning genom de negativa rykten om 

området som förs över på individen. På samma gång upplever de unga vuxna en 

stolthet, vilket också lyfts fram av de båda forskarna Bustos Castro och Lindbladh 

(2004). Exempelvis när Mona flyttar till en annan stadsdel i Malmö är hennes sociala 

kapital inte ”konvertibelt” i detta bostadsområde utan de sociala kontakterna behöver 

etableras på nytt. Till skillnad från ekonomisk och kulturellt kapital följer inte socialt 

kapital med individen, utan måste etableras i ömsesidiga relationer till andra 

människor och erhållas som en biprodukt av dessa. Hon varken kommer in eller vill in 

i den nya områdesgemenskapen:  

 
Mona: Man kände sig ensam att komma till ett annat ställe. Det var egentligen 
samma förutsättningar som på Rosengård. Det var ett miljonprogramsområde 
och det var liksom samma befolkning. Men ändå, man känner sig inte hemma. 
Jag bodde där i tre år, men jag tog aldrig tiden att lära känna något folk där. Jag 
hade redan en förutfattad mening om att jag inte hör hemma här och att jag inte 
känner mig trygg här. Jag ville egentligen inte bo där.  

 
Tryggheten i Monas ”slutna” uppväxtområde har inte exponerat henne för andra sätt 

att leva (MacDonald m.fl. 2005). Därför upplever hon det frustrerande med andra 

normer och tillvägagångssätt i vardagslivet, samtidigt som hennes familj, släkt och 

vänner är kvar på Rosengård. Detta visar att socialt kapital inte alltid är överförbart 

till nya situationer (Cattell 2001, Coleman 1990) eller att ett nätverk kan utesluta ett 

annat. Efter tre år flyttade Mona tillbaka till Rosengård, som om hon var bunden till 

platsen (Bourdieus 1999b). Mona beskriver detta på följande sätt:  

 
Mona: Så det var lite konstigt att man skulle gå och ta reda på vart affärerna 
låg, vart man skulle handla, så här vart miljöhuset låg där man kastade soporna. 
Alltså sådana små saker, men ändå var det nya saker. Du är van vid att du vet 
vart det ligger och du är van att alla hälsar när man ser någon ute. Så kommer 
du till ett annat område där ingen känner dig, ingen vet vem du är, du känner 
ingen. Det blir liksom på noll igen. 
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Barbalet (2008) menar att tillit uppstår genom intimitet i traditionella kollektiva 

relationer som en kulturell resurs och ”genom att begränsa friheten att lämna gruppen 

gör kulturen därmed lättare att känna tillit” (s. 61), vilket blir tydligt i Monas 

berättelse.  

 

4.3.2 Förändringarnas vindar 
Vad som kommer fram i de unga vuxnas berättelser är att Rosengård som område 

befinner sig i en ständig omvandlingsprocess vilket påverkar området i sig, de själva 

och deras framtid. Hamed beskriver processen på följande vis: 

 
Hamed: Alltså jag älskar Rosengård, men jag kände när jag flyttade till (X-
stad) att jag aldrig vill flytta härifrån. Så kommer jag tillbaka och upptäcker att 
åttio procent har flyttat ut och nytt folk har flyttat in på det två och ett halvt åren 
jag var borta. Verkligen ändrats jättemycket. Skolorna och allt har ruttnat typ, så 
har det blivit!  

 
Frågan är om det är området eller Hamed som har ändrat sig? Eller båda? När 

familjen med Hamed flyttade till X-stad, en mindre stad i södra Sverige, för att 

bosätta sig på en annan ort kom familjen in i ett bostadsområde där det fanns få 

personer med utländsk bakgrund och detsamma gällde skolan och hans fritidsintresse. 

De nya förutsättningarna gjorde att Hamed kunde skapa och värdesätta ett 

överbryggande socialt kapital genom att förutom sitt fritidsintresse delta aktivt i 

föreningslivet.  

 

Familjen valde sedan att flytta tillbaka två och ett halvt år senare ”för att tre av fem 

syskon började på universitet. Föräldrarna har alltid kört att vi alltid ska hålla ihop 

och då blev det att hela familjen flyttade”. Detta resulterade i att Hamed å ena sidan 

under denna tid hade fått ett annat perspektiv på Rosengård, bland annat genom hans 

aktiva deltagande i föreningslivet. Å andra sidan kan den förändrade synen på 

området ha ägt rum som överensstämmer med Fabians beskrivning av en process där 

de boendes relationer med övriga delar av Malmö successivt ersatts med fördjupade 

relationer med vänner från föräldrarnas ursprungsländer: 

 
Fabian: Rosengård var ett väldigt trevligt ställe för fem, tio år sedan. 
Nuförtiden har Rosengård blivit allt för dåligt. Det är för många som kommit hit 
som knappt kan den svenska mentaliteten. Som har tagit med sig sina rötter till 
annat land som har sina principer och sina grundlagar och följer dessa. De kan 
inte förstå att de kommit till ett nytt land och liksom bor i en lägenhet. 
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Fabian beskriver det sammanbindande homogena kollektiva sociala kapitalet som 

oberoende av geografiskt område. Ett socialt kapital som även är inbäddat i ett slutet 

transnationellt släktnätverk med egna normer och värderingar, vilket även Fuglerud 

och Engebrigtsen (2006) fann när de undersökte Tamilska och somaliska 

immigranters nätverk, kultur och socialt kapital i Norge. Men, som Cornwall (1984) 

har observerat i sin undersökning av en förort i östra London: ”but it should be noted 

that where there is belonging, there is also not belonging, and where there is in-

clusion, there is also ex-clusion” (s. 53). Samtidigt med denna förändringsprocess av 

de boende i området sker även en annan process, som Elias har noterat:  

 
Elias: Allt är möjligt på Rosengård. Vi har egna affärer, arbetsförmedling, 
Forex och bankerna också vidare. Om man bor i Rosengård så har man en 
jättestor fördel för man kan få tag på vad som helst, nästan när som helst. Vi 
som bor i Rosengård behöver i princip inte gå ut från Rosengård. Det blir 
mindre och mindre möten med andra människor. De upplever jag lite.  

 
Elias och Fabian beskriver med andra ord hur det strukturella hålet skapas mellan 

området Rosengård och övriga Malmö (se figur 1), där de olika nätverken inte längre 

griper tag i varandra utan är separerade. Är det så att Rosengård är på väg att bygga 

upp en ”områdesekonomi” som trots låg integrering kommer i ekonomisk paritet med 

majoritetssamhället (Lancee 2012)? Skiljelinjen går mellan att ”överleva” eller 

”blomstra” (Putnam 2001). Oavsett svaret blir mäklare på vardera sidan om det 

strukturella hålet viktiga, vilket närmare belyses i nästa avsnitt.  

 

4.4	  ”…var	  alltid	  bland	  de	  duktigast	  i	  klassen”	  
I detta avsnitt skildras vikten av socialt kapital i förhållande till unga vuxnas 

utbildning. Några får tillgång till den, medan andra lämnas utanför. Samtidigt framgår 

hur respondenterna upptäcker brister i sin egen kunskap på grund av ett begränsat 

deltagande i andra aktiviteter vid sidan av skolan. 

 

4.4.1 Skillnad som gör en skillnad	  
Flera av respondenterna ser utbildning som viktig resurs och möjlighet i deras 

relationsskapande ”arbete”, en skillnad som gör en skillnad i deras liv (Bateson 1985). 

Det finns stöd av forskning att kulturellt kapital, i form av utbildning och språk, är 

med och bygger det sociala kapitalet (Bourdieu 1986, Healy & Hampshire 2002). 
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Fabian beskriver i sin intervju att hans sociala kontakter och nätverksrelationer inte är 

tillräckliga för att kunna bli delaktig i majoritetssamhället. Han behöver dessutom ett 

kulturellt kapital i form av utbildning som för honom vidare:  
 

Fabian: Nätverkar man har man ju större chans men jag gör det inte. Jag har ju 
inte de rätta kontakterna eftersom de flesta av mina vänner är arbetslösa. De 
som jobbar har stora kvalifikationer, de är kvalificerade alltså. Ingenjörer eller 
vad de är, man kan inte bara hoppa på utan utbildning. 

 
Fabian pekar på sin bristande tillgång till nätverk och utbildning. Detta blir en realitet 

hos respondenterna när de efter grundskolan ska börja på en gymnasieskola – då först 

upptäcker de att de har missat eller inte fått tillgång till både kunskap och socialt 

kapital som många andra elever i Malmö. Mona berättar om gymnasiet som hon gick 

på och som var beläget utanför Rosengård:  

 
Mona: Men det var inte förrän man kom till gymnasiet som man förstod att det 
kanske inte var så nice att bo på Rosengård, utifrån de förutsättningar man hade 
och de förutsättningar dina klasskamrater hade. Så här, när jag gick i gymnasiet 
så förstod jag inte varför mina klasskamrater hade mer kunskap än mig fastän vi 
läste samma sak. Vi läste allihop grundskolan. Det var då man började märka 
skillnader och man började se att det fanns något annat där ute. Det var då jag 
förstod att ens möjligheter var ganska begränsade. 
 

”Det fanns något annat där ute” som Mona upptäckte att hon saknade. Det var inte 

bara kunskap utan även föreningslivet som hon tidigare beskrivit. Denna 

nätverksform menar Mona utgör en viktig skillnad – utöver skolan – för att få tillgång 

till möjligheter till sociala kontakter (Offe & Fuchs 2002) som många etniskt svenska 

ungdomar (dock inte alla givetvis) har i form av ett utvecklat socialt kapital.  

 

Elias utvecklar samma resonemang när han svarar på fråga om vad fattigdom betyder 

för honom. Han väljer att inte framställa det enbart i ekonomiska termer utan 

beskriver fattigdom även i termer av frånvaro av andra aktiviteter. Med andra ord: att 

inte få tillgång till ytterligare socialt och kulturellt kapital genom att inte ingå i andra 

heterogena nätverk:  

 
Elias: Alltså, jag har gått på skola i Rosengård. Jag har gått på skola i ett annat 
område också. Om jag jämför dem så var det ju fickpengar bland annat. När 
man umgicks med folk från Rosengård och gick i samma klass så var det inte i 
samma stora utsträckning i den unga åldern man hade fickpengar. Man kunde 
inte köpa vad som helst. Sen gick man till en annan skola. Det var helt annan 
klädstil, det var helt andra diskussionsämnen, de hade helt andra förutsättningar 
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och de hade helt andra aktiviteter sidan av. Jag har sett båda världarna och jag 
upplevde att det är lite mer fattigt i Rosengård än vad det är någon annanstans. 

 
Elias pekar på skillnaden mellan honom och elever från skolor utanför Rosengård i 

fråga om tillgång till olika slags resurser, inte bara ekonomiska utan även i form av 

andra förutsättningar och fritidsaktiviteter m.m. Sammantaget utgör detta faktorer 

som begränsar möjlighet till olika typer av kunskaper och socialt kapital.  

 

Putnam (2001) pekar på att mångskiftande grupper med täta kontakter genererar en 

”norm för generaliserad ömsesidighet” (s. 21). Samtidigt som denna ömsesidiga 

förpliktelse ger en trygghet och en bas menar några respondenter att denna norm även 

innehåller en exkluderande kraft. De beskriver ett mer eller mindre ogillande från 

vänner, som håller tillbaka dem när de vill öka sitt sociala kapital och skapa nya 

relationer utanför den etniska enklaven. Detta var något som Mona upplevde när hon 

sökte till högskolan:  

 
Mona: Ja, alltså, den känslan som jag upplevde, det var att folk trodde att jag 
trodde att jag var bättre än dem.  

 
Här ser vi hur det sociala kapitalet, som genererar en stark lojalitet inom kollektivet, 

inte alltid har positiva effekter för den enskildes individuella sociala kapital. Det ser å 

ena sidan ut som att exkluderande sammanbindande former av socialt kapital inte 

tillåter något större flöde av information från övriga delar av samhället. Å andra sidan, 

som Bourdieu (1986) framhåller, så undanhåller majoritetssamhället möjligheter till 

socialt kapital från etniska enklaver, som vi tidigare nämnt (se figur 1 om förhållandet 

mellan nätverk A–C och A–D). I denna ömsesidiga process har några av de unga 

vuxna fastnat och på så sätt utestängts från möjligheterna till delaktighet i övriga delar 

av samhället.  

 

4.4.2 Drar det kortaste strået 
De stora förlorarna när det gäller information om andra sociala relationer och nätverk 

är Basim och Dawod som inte får möjlighet att gå i en gymnasieskola utanför 

Rosengård. Detta resulterar i att de inte tillräckligt behärskar det svenska språket, som 

är en del av det kulturella kapitalet som Bourdieu (1986) menar är viktigt för att 

kunna ackumulera socialt kapital: 
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Dawod: Klart jag känner skam. Vad tror du, kolla hur gamla vi är. Vi kan inte 
svenska, den fina svenskan alltså. Du hör ju hur vi pratar. Engelska? Ja genom 
teckenspråk. Kan inte skapa någon mening i något språk. [vänder sig mot 
Basim] (Arabiska: säg till honom Basim, att vi till och med kan få lavetter för 
det).	  

	  
Forskning har visat att föräldrar (som Dawods) med lägre utbildning och levnadsnivå 

– dvs. deras klasstillhörighet snarare än etnicitet – inte påverkar sina barn i lika hög 

grad att avancera i skolan och få en bra utbildning jämfört med högutbildade föräldrar 

(Bourdieu 1999a, SOU 2000:3, Gauffin m.fl. 2013). Detta gäller inte bara beträffande 

föräldrars utbildningsnivå utan också deras sociala, psykologiska och ekonomiska 

resurser.  

 

Coleman (1988) nämner dock en händelse som något nyanserar bland annat 

Bourdieus slutsatser. Han skriver om ett skoldistrikt i USA där skolledningen 

förundrades av att de asiatiska barnen köpte två exemplar av varje lärobok. Det visade 

sig att den andra boken var avsedd för barnens mödrar så att de kunde hjälpa barnen 

med exempelvis läxläsning. Colemans slutsats är att även om utbildningsnivån 

(kulturellt kapital) är låg hos föräldrarna, så kan detta kompenseras av det sociala 

kapitalet eftersom ”det sociala kapital i familjen som finns tillgängligt för barnets 

utbildning är extremt hög” (s. 110). Denna iakttagelse ligger i linje med Hanifans 

(1916) konstaterande att det var lika viktigt att föräldrarna engagerade sig till gagn för 

sina barns utbildning som att rusta upp skolorna.  

 

Dawod som hänger i Rosengård tillsammans med Basim blir med andra ord fångna i 

en paradox: dels genom uteslutningen från att kunna delta i majoritetssamhället, dels 

genom en obefintlig uppbackning och socialt stöd från den egna familjen i 

bostadsområdet (se figur 1, nätverk E). Dawod och Basim konstaterar att de är 

arbetslösa med svårigheter att infria sina drömmar om arbete, giftermål och bostad på 

ett för samhället socialt acceptabelt sätt. De upplever sig tvungna att fortsätta med 

sina kriminella verksamheter genom sina nära slutna relationer, som exkluderar andra 

som också hänger på området:  

 
Dawod: Vi tar inte in albaner, serber eller zigenare. Det är bara vi araber. Det är 
samma sak med albanerna, de är också för sig själv. Det kan hända att vi sitter 
ihop och pratar och sådant här, skrattar lite och sånt. Sen går alla var sitt håll.  
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I citatet framkommer tydligt hur deras slutna homogena sammanbindande sociala 

kapitalet inte har varken några överbryggande relationer eller mäklare, dvs. det är ett 

defensivt nätverk (Woolcock & Narayan 2000, s. 10). På så sätt är det omöjligt för 

dem att dra till sig socialt acceptabla resurser utifrån. Basim ger följande förklaring 

till bristande sociala kontakter och utbildning:  

 
Basim: Varför gjorde de att jag skulle gå två dagar skola och tre dagar praktik? 
Det var skolan som valde det. De orka inte med mig. Istället för att de ska hjälpa 
mig och berätta att jag måste sköta mig, tänka på min framtid. Jag fick inte allt 
detta. Du ska tänka på framtid och ansvar. Jag fick inte detta. Du har gjort 
problem därför ska du vara på skolan i två dagar. Sen sökte jag in till gymnasiet, 
men jag fick inte gå för jag hade inga betyg. Jag hade noll komma noll.  

 
Den praktikplats som Basim berättar om och som under hans grundskoletid varade i 

tre dagar i veckan ägde rum i en invandrardriven verksamhet. Intressant är att redan 

1993 skrev Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS 1993) att den här sortens lösningar inte 

var funktionella, utan istället bidrog till utanförskap för invandrarungdomar då 

arbetstillfällena dels inte var varaktiga, dels okvalificerade. Trots detta fortsätter 

denna typ av samhällsåtgärder än idag. Dessutom var Basims praktikplats placerad 

inom det territoriella området och vände sig enbart till boende på Rosengård, vilket 

innebar svårigheter att dra till sig och utnyttja externa heterogena resurser. 

Sammantaget innebar dessa och andra omständigheter3 att Basim lämnade 

grundskolan utan fullständiga avgångsbetyg och kunde därmed inte söka sig till en 

gymnasieskola utanför området, dvs. han saknade möjlighet att ”slå sig fram” på ett 

för samhället acceptabelt sätt (Putnam 2001, s. 23). Detta gjorde det även svårare för 

honom att få arbete som vi ska se i nästa avsnitt. 

 
	  

4.5	  ”So	  we	  go	  all	  way	  back!”	  
Under denna rubrik lyfter jag fram aspekter som är av betydelse för unga vuxna för att 

skapa ett överbryggande och länkande socialt kapital i form av dels personkontakter, 

dels nätverkskontakter. Dessa kan fungera som dominobrickor där en kontakt ger en 

annan.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se vidare Vinnerljung, Berlin & Hjern (2010) i Social Rapport 2010 om olika faktorer som kan 
förklara s.k. skolmisslyckanden. En aspekt som alltför sällan lyfts fram är betydelsen av 
processrelaterade faktorer vilka skolan själv kan påverka (t.ex. relationer mellan personal, elever och 
föräldrar, hur arbetssättet anpassades till elevernas förutsättningar och behov, lärares ambitioner och 
resultatförväntan). Denna omständighet berördes inte inom ramen för min undersökning, men är väl 
värd att beakta för att förstå komplexiteten vad gäller vissa elevers skolmisslyckanden.	  
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4.5.1 Personkontakt 
Respondenterna återkommer ständigt till vikten av kontakter med personer i en 

överordnad position med tillgång till resurser som är viktiga för dem, så kallat 

länkande kapital (Healy & Hampshire 2002, se även figur 1 relationen mellan Ego 

och nätverket C). Dessa kontakter försöker de aktivt vårda och utveckla. Abbe, som 

också har valt att läsa upp sina gymnasiebetyg för att erhålla bättre arbete, beskriver 

hur han fick ett av sina jobb: 

 
Abbe: Faktiskt under sommaren jobbade jag på (namn på företag). Innan 
brukade jag vara ute i området. Cheferna och arbetarna på (namn på företag) såg 
mig på området. Det fanns en som hette NN. Varje dag när jag träffade honom, 
när han var på väg hem tog jag honom åt sidan. ”Jag behöver jobba på (namn på 
företag)”. ”Ja, det finns ingen plats just nu och sånt”. Han sa så hela tiden. Jag 
var på honom varje dag när jag träffade han. Så sa han ”okey, du vill jobba”, 
från ingenstans. ”In nu på måndag”. Jag gick dit och hade intervju med honom. 
Sen jag fick jobbet. 

 
Abbe begav sig inte till företaget för att söka arbete på vinst eller förlust, utan 

bearbetade istället en person i företaget som hade mandat att anställa honom (se 

nätverkskarta bilaga 5). I flertalet av intervjuerna framkommer att de anställningar 

som respondenterna har skaffat, har de inte fått via Arbetsförmedlingen utan istället 

som ett resultat av sina kontakter och sina egna ansträngningar. Det ena har gett det 

andra, såsom en dominoeffekt.  

 

I detta är familjen är en viktig förmedlande länk. Hamed fick sitt arbete via sin 

mamma som kände chefen, Fatima genom sin syster och Dana genom sin pojkvän. 

För Amina blev sommarjobbet: ”den fasen då jag lärde känna mycket människor som 

fick mig lära känna mycket kontakter. Det var bland annat genom kontakter som jag 

fick det här jobbet”. Med andra ord handlar det hos de unga vuxna om att ha en mer 

personlig relation med en nyckelperson än med någon som har en mer anonym 

position.  

 

Denna jobbsökning med informella släktbaserade kontakter överensstämmer inte med 

de resultat som Ahmad (2011) har visat i sin finska studie, där detta informella 

jobbsökande endast skedde i början av migrationsprocessen. Det överensstämmer inte 

heller med Bethouis (2008) forskningsresultat, vars empiri vilar på statistik i Sverige 

från åren 1992–1999, som pekar på att utrikesfödda har mindre benägenhet att få jobb 

via informella kontakter än inrikesfödda. Loury (2000) pekar dessutom på det faktum 
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att fattiga immigranter i New York led mer av frånvaron av tillgång till ett etniskt 

nätverk där jobb kunde tillhandahållas än arbetsgivarnas rasistiska attityder. Även om 

dessa studier utgår från andra kontexter pekar de skilda resultaten på behovet av 

vidare forskning om samspelet av samhällsstrukturer, sociala nätverk, individ och 

socialt kapital för att unga vuxna ska få och behålla arbeten (jfr Ahmad 2011).  

 

Flertalet respondenter upplever att det finns möjligheter till aktivt deltagande i 

samhället samtidigt som de bor på Rosengård. Ett exempel på den process som gör 

det möjligt att skapa relationer utanför den etniska enklaven är Aminas berättelse 

under tiden hon fyller i sin nätverkskarta, då hon beskriver sin väg till det arbete som 

hon har idag:	  

 
Amina: Jag har en som betyder mycket för mig som heter NN. Hon har känt 
mig sedan jag varit liten. Hon var en av ledarna på (en barn- och 
ungdomsverksamhet). So we go all way back! Men då var hon praktikant, hon 
var väldigt ny där. Jag känner inte henne så bra, för hon höll inte någon kurs för 
sig själv. Sen har hon öppnat ett projekt, vet du var (fritidsverksamhet) är? Det 
var genom henne jag fick sommarjobb. Inte för att hon visste vem jag var, men 
när vi talade så kom vi fram till ”oj, jag har känt dig sedan du var sju år!” Sedan 
ordnade hon mig det här jobbet. Det var hennes systers sambo som jobbade här, 
han var VD, så hon fick in mig här. Jag är fortfarande här. 

 
Aminas berättelse exemplifierar hur ett överbryggande och länkande sociala kapital 

kan etableras. Amina deltog som ung i en barn- och ungdomsverksamhet som trots att 

den låg på Rosengård attraherade ungdomar från hela Malmö. I den verksamheten 

lärde hon känna såväl andra etniska grupper från Rosengård som barn och ungdomar 

från andra stadsdelar i Malmö. I verksamheten mötte hon praktikanten NN som hon 

fick en relation till, om än svag. Denna kontakt bekräftar Granovetters (1973) slutsats 

att ett svagt band utåt är bättre än starka band inåt för att erhålla tillgång till nya 

resurser i form av exempelvis ett arbete. När Amina träffar NN senare i livet aktiveras 

det sociala kapital som de har upparbetat i den tidigare överbryggande relationen och 

när hon deltar i ett projekt utanför Rosengård länkas hon till ytterligare ett annat 

arbete. På så sätt kan vi även säga att NN intar en mäklarroll som möjliggör flödet 

från Rosengård till övriga delar av Malmö.  

 

Kan vi prata om förvärvat och mobiliserat socialt kapital? Nan Lin (2008) menar att 

de resurser som finns inbäddade i sociala nätverk som förbättrar utbytet av 

relationerna för det första är till för att möjliggöra informationsflödet (t.ex. Mona). 
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För det andra ger det ett ökat inflytande på de som kan påverka besluten för en (t.ex. 

Abbe). För det tredje ger det sociala referenser som kan användas för att förstärka den 

egna identiteten och erkännandet. Exempelvis i Aminas berättelse fick detta till följd 

att NN:s systers sambo anställde Amina i ett framgångsrikt företag i centrala Malmö, 

där hon fortfarande arbetar. 

 

4.5.2 Kontaktnät 
Amina har insett vikten av socialt kapital och hur hennes systrar gått tillväga för att 

etablera och vidmakthålla kontaktnät, både med relationer inåt och utåt. Hon har blivit 

uppmuntrad att öka sitt sociala kapital och på så sätt blir även sökandet efter 

överbryggande socialt kapital en naturlig del i hennes liv:  

 
Amina: Jag tror alla mina syskon har breda nätverk. Men vi är på så olika 
yrken, så deras kontakter inte hjälper mig så. (Syster 1) bor i (X-stad), så hon 
hjälper inte mig. (Syster 2) är (yrke) så det är inte samma. Pappa jobbar med 
andra saker. Det vill inte jag jobba med, (arbete) och sådant där.  

 
En dimension som kommer fram i Aminas intervju är å ena sidan att deras kollektiva 

grundläggande sociala kapital utgör en bas som kan ackumuleras, förvaltas och 

reproduceras (Bourdieu 1999a). Å andra sidan kan inte familjemedlemmarnas privata 

sociala kapital med lätthet reproduceras inom familjen. I hennes nuvarande arbete ses 

hennes tillgång till olika relationer som en resurs och på så sätt blir hennes sociala 

kapital en social credential, en merit i hennes CV (Lin 2008, jfr Coleman 1988). Det 

finns i en del av de unga vuxnas berättelser en medvetenhet och förväntan att 

investering i sociala relationer kan ge framtida utdelning (Cheung & Kam 2010). 

Elias förklarar hur han har skapat sitt sociala nätverk:  

 
Elias: Det är människor som jag träffat och som jag jobbat med innan. Jag har 
den inställningen att försöka behandla människor bra, så gott jag kan. Jag 
ställer upp för människor så mycket jag kan så att de en dag också kommer 
ihåg mig när jag behöver hjälp och så vidare. Jag tror att livet handlar om att 
byta tjänster mer än att byta kontakter. Det handlar om att ge och ta. De vet att 
jag kan kontakta dem om det är något i deras marknad, den marknad de 
befinner sig i sina kontakter, sen leder dem en vidare, oftast är det så.  

 
De flesta respondenter ser alltså själva nätverken som en resurs i sig, där de medvetet 

investerar sig själva som ett socialt kapital, i relationernas ”bank”, för att i ett senare 

skede kunna inkassera gentjänster, obligations and expetations som Coleman (1988, 

s. 95) uttrycker det. Grunden för Elias möjlighet att bygga vidare på sitt sociala 
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kapital är hans arbete utanför territoriet (dvs. Rosengård) och relation till andra 

heterogena sociala nätverk och personer med resurser. Till skillnad från Basim och 

Dawod som enbart är hänvisade till sitt homogena sociala oacceptabla nätverk 

förankrade på området som utesluter dels delaktighet i andra heterogena nätverk, dels 

frånvaro av nödvändig information om andra överbryggande och länkande sociala 

relationer som kan ge nya resurser i form av exempelvis arbete. Fabian, som också är 

utan arbete men som nu har tankar om att läsa vidare, beskriver en liknande medveten 

strategi:  

 
Fabian: Men det handlar om att man har kontaktnät. Jag har inte bara umgåtts 
med folk härifrån jag har umgåtts med folk från olika ställen och olika 
stadsdelar, alltså olika delar av Malmö. 

 
Fabian visar hur unga vuxna från Rosengård aktivt och medvetet försöker skapa 

överbryggande socialt kapital i syfte att skapa sig nya resurser som inte finns i deras 

primära nätverk. En aspekt som respondenterna återkommer till och som påverkar 

deras möjligheter till externa relationer är handlar om att behärska svenska språket 

eller som några uttrycker det: ”finare svenska”, något som gör att de kommer vidare. 

Fabian säger:  

 
Fabian: Det är viktigt att man kan bra svenska, men det är ingen mening med 
att kunna språket känner jag. Jag kanske inte pratar värsta bra svenskan men jag 
känner att man ändå kan liksom slappna av. Jag kan ändå prata bra svenska. Det 
gäller jobb, det gäller massa grejer. Första intrycket. Pratar jag bra svenska så 
”ja den här killen har en bra vett” liksom. Kommer man med en dålig brytning 
alltså ”den här killen är inte bra, kan inte lita på”. Det är olika sammanhang, 
jobb eller vart man är. 

	  
Fabian kopplar samman språkkunskaper med att vara reko och att förtjäna tillit, som 

en förutsättning för deltagande i majoritetssamhället. Detta har Basim med sin 

bristande svenska själv upplevt: utan överbryggande och länkande socialt kapital är 

han helt ”naken”, utan förmåga att påverka sin arbetsinriktning. Han blev anvisad en 

praktikplats av arbetsförmedlingen i området på en invandrardriven verksamhet, då 

han tidigare blivit nekad praktikplatser hos svenska arbetsgivare utanför Rosengård på 

grund av sitt brottsregister. Basim säger: 
Basim: De skickade ut mig på praktik, jag skulle få efter två månader en 
anställning. Jag gick dit på praktik, du får inte anställning bara för ditt register 
(brottsregister). Det jagar mig hela tiden. Du vet, ni vet själva från hela början 
att jag är dömd för massor, olika brott. Vad ska jag då med praktik till? De 
utnyttjar mig helt klart. Två månader bara utnyttjad. Jag vill inte gå tillbaka till 
detta. Jag vill tjäna mina egna pengar. 
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Citatet visar att Basim upplever att han inte kan styra sig själv, en frånvaro av 

empowerment, ”motmakt” (Askheim 2007 s. 28). Han får svårt att investera i 

relationer med överbryggande socialt kapital och möjligheter att tillägna sig svenska 

språket. På grund av detta upplever han sig orättvist behandlad och det påverkar hans 

vilja att delta i majoritetssamhället och hans tillit negativt (Trägårdh m.fl. 2013). 

Samtidigt är Basim fångad i en paradox, då den tid han spenderat för att investera i 

socialt kapital i hans alternativa (kriminellt influerade) nätverk på området – ”jag vill 

tjäna mina egna pengar” – hindrar honom från att investera i gångbart samhälleligt 

acceptabelt socialt kapital.  

	  

4.6	  ”Det	  är	  inte	  som	  att	  vara	  kille”	  
Följande avsnitt visar på strukturens, områdets och traditionernas betydelse för att 

hålla de unga vuxna kvinnorna och männen separerade, vilket leder till begränsningar 

i att kunna ta och få plats och som har en inskränkande effekt på det sociala kapitalet. 

 

4.6.1 En verklighet 
I respondenternas utsagor framträder en klar och distinkt bild om hur det är att vara 

unga vuxna kvinnor och unga vuxna män och förhållandet dem emellan. ”I Rosengård 

det är mer tjejer med tjejer och killar med killar, det är bara så”, säger Abbe. Ett 

genomgående tema i berättelserna är separationen mellan könen, vilket pekar på 

fenomenet att ”men and women [are] involved in different, gender specific, ’circuits‘ 

of social capital” (Lowndes 2000 s. 534). Basim ser tjejerna såsom någons syster:  

 

Basim: Tjejer och sådant, det kan vara vem som helst syskon, förstår du. Så du ska inte 
ragga på någon, du ska inte ragga på någon! Det är enkelt. Det är de vi menar, sköt du 
ditt så sköter alla sitt.  

 

Basims synsätt innebär i praktiken att de unga vuxna hindras i varandras könsbaserade 

nätverk. Dawod förklarar för sin del att den respekt som de visar tjejerna är 

densamma som de visar gentemot sina egna mödrar:  

 
Dawod: Jag vill inte att min syster ska bli behandlad, så varför ska jag behandla någons 
syster? Jag vill inte att någon ska skoja med min mamma, så jag skojar inte med någons 
mamma, det är enkelt.  
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I citaten ovan framkommer hur traditioner och normer om mödrar och systrar i 

Dawods och Basims sammanbindande sociala kapital i primärgruppen blir hindrande 

för deras kontaktskapande. Basim och Dawod är de respondenter som ”hänger” och 

på så sätt får de inte tillgång till överbryggande socialt kapital där kvinnor är 

delaktiga. Detta är ett resultat som även Burt (1998) fann i sin undersökning att: ”män 

i begränsade nätverk omfattar betydligt färre kvinnor bland sina kontakter” (s. 20). 

Basims och Dawods syn på kvinnor kan sammanfattas med att dessa antingen 

befinner sig hemma hos familjen eller är ute och rör sig på männen territorium och 

framställs då som ”gangster bitch”. Kan detta uttalande bottna i bristande information 

om majoritetssamhället genom kontinuerlig avsaknad av ett överbryggande socialt 

kapital? Abbe, som tidigare ”hängt” på Rosengård, förklarar skillnaden mellan systrar 

och ”gangster bitch”.  

	  
Abbe: Saken är att det finns tjejer på Rosengård som är lite, de är typ så, man 
brukar säga, man brukar använda ett uttryck, att man har luft, dom har luft, ja 
hon har luft, helt kaxig och sånt. Men det finns olika typer av brudar på 
Rosengård. Det finns de som går ut och skriker, helt högljudda. Kanske hon går 
förbi någon kille som säger till henne ”va sexig du är”. Det har hänt, varje dag 
där jag bor. Sen vänder hon sig om och säger ”vem är du som ska säga så?”. 
Sen finns det killar som kallar brudar för GB, om du vet vad det betyder, 
gangster bitch, det finns olika brudar.  

 
Ett intressant förhållande som framkommer i Abbes berättelse är att det är männen 

som kategoriserar kvinnorna, men en motsvarande från kvinnornas sida om männen 

har inte framkommit i mitt material. En annan är när Abbe berättar att killarna kan 

säga till en förbipasserande kvinna ”va sexig du är”. Detta kan sägas ligga i linje med 

Iris Marion Youngs (1990) konstaterande att kvinnokroppen ”exist as looked at and 

acted upon” (s. 148, författarens kursivering). När den unga kvinnan svarar ses detta 

som anmärkningsvärt och hon klassificeras i en nedvärderande kategori. De kvinnliga 

respondenterna upplever en tydlig skiljelinje mellan könen i vad som framstår som 

acceptabelt att göra. Fatima beskriver hur det är att vara tjej på Rosengård: 

 
Fatima: Det är inte som att vara kille. De ser ner på tjejer. Som tjej ska man 
inte göra det killar gör. Som att våra ute sent på kvällarna. Vi tjejer fick inte 
umgås med killar, för då var vi det ena och det andra. Medan killar blev kända 
för att de umgicks med tjejer, de blev coola och sådant. 

 
I Fatimas svar framkommer att hon upplever att killarna ser ner på henne på grund av 

att hon är tjej. På så sätt begränsas, för båda parter, bärande och nära relationer som 

producerar socialt kapital. Självfallet kan individen utnyttjas på ett destruktivt sätt i en 
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relation, men socialt kapital står för positiva biprodukter av relationer byggda på tillit 

och delaktighet. Hawkins och Maurer (2012) menar att faktorer som etnicitet, genus 

och kultur interagerar med individens hierarkiska strukturella position och på så sätt 

påverkar individens tillgång till andra nätverk och personer utanför sitt eget. Dana 

menar att detta hierarkiska förhållande krymper henne: 

 
Dana: Tjejerna skulle vara lite mindre, inte vara högljudda. Killarna är högre, 
det fick jag uppleva. De bestämmer väldigt mycket och så. Ja det var en 
oskriven regel. Jag vet inte varför, men det blev så. Man kände typ att killarna 
var där för att skydda en, och de var högre än vad vi var. Det påverkade mig 
dåligt. För att där såg jag redan att jag inte hade någon talan när det kommer till 
sådant. Jag kunde inte säga vad jag tyckte. Jag var tvungen att ljuga mycket. Det 
kändes konstigt. 

 
Trots detta finner Dana en väg ut från bostadsområdet via universitetsstudier, vilket 

ger henne möjlighet att jämföra hur hon behandlas av män utanför respektive innanför 

Rosengård. Mona anser att genom att bo på Rosengård med dess struktur, har hon lärt 

sig att ta för sig, ”kriga för sig”, eller med Abbes ord ”ha luft”. I Monas värld 

framträder två motpoler – antingen att stanna hemma som en ung kvinna eller att vara 

utomhus och imitera ”unga män”:  

 
Mona: Ja, det är inte så lätt att vara tjej på Rosengård, helt ärligt. Jag märker 
själv att jag har anammat väldigt mycket av killarnas beteende bara för att inte 
markeras ut som tjej. Sen har jag umgåtts mycket med killkompisar på grund av 
det här att man inte vill betraktas som en tjej på Rosengård. I många delar av 
Rosengård skulle jag vilja säga. För det är jobbigt att vara tjej på Rosengård. 
Men man lär sig alltså. Rosengård lär dig att stå upp för dig själv i olika 
sammanhang. Allt det negativa som jag kan tycka är negativt, det har ändå varit 
till min fördel. Men det var jobbigt att vara tjej. 

 
Abbe instämmer i Monas budskap och tillägger: ”Det finns brudar som beter sig som 

killar och sådant faktiskt”. I de kvinnliga respondenters berättelser påpekas en 

omständighet för att kunna öka sitt sociala kapital – att ta plats. Iris Marion Young 

(1990) menar att skillnaden mellan flickor och pojkar att kasta boll beror inte på 

någon biologisk skillnad utan det handlar om att ta plats i utrymmet. Flickor kastar 

nära kroppen medan pojkar tar utrymme. Detta visar sig i empirin att männen har 

tillgång till offentliga platser, medan kvinnorna är hänvisade till det som utgör den 

privata sfären. Så det handlar inte bara om att ”ta plats” utan också att ”få plats”. 

Mona har tagit plats och har relationer med både manliga och kvinnliga vänner på 

fritiden, något av en mäklare mellan könen? Detta är något som också är synbart i 

hennes nätverkskarta (bilaga 4). 
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Mona: De enda föreningarna jag kände till när jag var yngre det var sporthallen. 
Och var man inte intresserad av sport så gick man inte dit. Jag fattade inte att det 
fanns andra möjligheter, att du kunde vara med och påverka. Du kunde alltså så 
här ta del av verktyg och metoder på ett helt annat sätt genom föreningslivet. 
Kunna vara med och forma stora delar av civilsektor genom föreningslivet. Och 
det är en stor bit som jag skulle vilja hävda att många Rosengårdsbor missar på 
grund av att man kanske inte har föräldrar, du skolas inte till att lära dig var 
föreningslivet är i grundskolan på den nivån. Det är inte som, det kommer inga 
besök från fritidsförvaltningen som berättar om allt det här. Sen har det också 
visat sig att de människor som varit engagerade i föreningslivet, de har lättare för 
att få jobb senare, för de har redan byggt och fixat de här kontakterna som många 
av oss på Rosengård gått miste om. Så det är en stor del tror jag. 

 
Mona pekar på tre viktiga faktorer när det gäller förhållandet mellan könen. Det första 

är att de fritidsaktiviteter som finns att tillgå på Rosengård uteslutande utgörs av 

traditionellt manliga sportaktiviteter. Om man anlägger ett genusperspektiv på socialt 

kapital innebär detta med andra ord att män i större utsträckning har tillgång till 

sportklubbar och offentliga platser än kvinnor (Healy m.fl. 2007). Traditionellt 

manliga sportverksamheter som fotbollsplaner är något som kännetecknar Rosengård, 

exempelvis Zlatan court. De flesta av dessa är planerade, byggda och underhållna av 

Malmö stad, vilket betyder att strukturen av området påverkar könssepareringen på 

området (Cattell 2001). På så sätt ser vi hur makro- och mikronivå hänger ihop och att 

individens eget sociala kapital inte formas i ett politiskt vakuum (Woolcock & 

Narayan 2000).  

 

Med andra ord begränsar den fysiska strukturen tillsammans med släktbaserade 

traditioner de unga kvinnornas användande av mötesplatser och därigenom inskränks 

deras sociala kapital. Till detta kommer, för det andra, att föreningslivet på Rosengård 

faller under samma könsseparerade normer som gäller i övrigt och är inte heller 

tillgängligt på samma sätt för kvinnor. Samtidigt, för det tredje, förekommer inte 

någon information från övriga delar av Malmö om andra föreningar, något som jag 

återkommer till under avsnitt 4.7.	  

 

4.6.2 En dröm 
När Basim och Dawod misslyckas med att tillägna sig socialt kapital i form av svaga 

band och överbryggande relationer, så är de enbart hänvisade till sitt sammanbindande 

sociala kapital. Dessa omständigheter ger Basim och Dawod mindre möjligheter att 

etablera sig i det (etniskt) ”svenska” samhället och infria sina drömmar om arbete, fru 
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och bostad. Om däremot en flicka misslyckas med att etablera överbryggande socialt 

kapital kan hon likväl gifta sig och genom mannen få tillgång till nödvändig 

interaktion. Med andra ord verkar det för yngre kvinnor finnas två socialt acceptabla 

möjligheter, medan det för de yngre männen bara finns en enda, att arbeta. 

Alternativet att vara hemmafru är uteslutet hos flertalet av de kvinnliga 

respondenterna. Fatima säger: ”Jag vill inte leva som hemmafru, jag vill också 

försörja min familj, ha körkort och leva som alla andra”. 

 

Att gifta sig är en dröm som de flesta manliga respondenter har. Elias beskriver sin 

dröm på följande sätt: 

	  
Elias: Jag har inte umgåtts jättemycket med tjejer från Rosengård. Jag har inte 
umgåtts jättemycket med tjejer överlag heller. I princip, jag inte haft en nära 
tjejvän, aldrig i mitt liv. I och med jag är väldigt ung, jag var sexton år då jag 
gick in i mitt första förhållande som var ganska seriöst och det avslutades när 
jag var tjugoett någon gång. Det bidrog till att jag inte hade så mycket nätverk 
med tjejer i och med att vi hade ett ömsesidigt förhållande. Vi kände – ja men 
du är den enda jag pratar med. Efter det har jag inte känt behovet av det. I och 
med att jag har perspektivet i livet att den enda kvinnliga vännen jag ska ha 
kommer vara min fru. Hon ska inte ha någon jämlik, så därför har jag valt att 
leva livet på det här sättet, att inte ha några andra tjejkompisar. Hon ska vara 
den enda. 

 
Elias beskriver att han inte vill ha några tjejkompisar innan han gifter sig. Genom att 

inte ha några relationer till andra unga kvinnor, utesluter han möjligheter att ha 

tillgång till deras nätverk och resurser för sin egen del. När han väl har gift sig och 

bildat familj så bestämmer paret, enligt Elias, vilka relationer de ska ha till andra män 

och kvinnor och på så sätt skapa sitt sociala kapital. Det verkar som oavsett om de 

unga vuxna i studien har ett heterogent överbryggande socialt kapital eller inte, så är 

deras sociala kapital till stor del könsbaserat. Ökning eller minskning av socialt 

kapital handlar också om flöde av relationer, något som vi ska utforska vidare i 

kommande avsnitt.  

 

4.7	  ”Om	  du	  är	  bra	  träffar	  du	  människor	  som	  är	  bra”	  
Ett genomgående tema i intervjuerna har varit skapandet av socialt kapital genom 

personer och nätverk. I detta avsnitt vill jag fokusera på relationen mellan Rosengård 

och övriga delar av samhället i förhållande till respondenternas sociala kapital. Jag 
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inleder med begränsningar av socialt kapital för att sedan övergå till möjligheterna till 

att utveckla dessa.  

 

4.7.1 Icke flöde 
För Basim och Dawod består det sociala kapitalet av relationer till personer och 

nätverk inom området, men med ett begränsat flöde av relationer till övriga delar av 

Malmö. Rosengård ses av många som ett område ”providing a fertile environment for 

the mushrooming of social problems” (Cattell 2001, s. 1502). Basim och Dawod har 

genom en lång process numera nästan enbart tillgång till de resurser som finns i den 

grupp som de ”hänger” dagligen med. Men denna typ av sammanbindande former 

“also produce abundant negative externalities for the larger society in which they are 

embedded” (Fukuyama 2001, s. 8). Detta bidrar till Rosengårds dåliga renommé som i 

sin tur påverkar de andra unga vuxnas möjligheter till att etablera överbryggande och 

länkande social kapital utanför området.  

 

Ett av skälen till Rosengårds dåliga rykte är, som Mona säger, stigmatiseringen som 

genererar bristande tillit till dem initialt från majoritetssamhället (jfr Elias & Scotson 

1999). I intervjuerna med Basim och Dawod framkommer det tydligt att de ser värdet 

av socialt kapital i sociala relationer. Däremot saknar de interaktion genom mäklare 

till andra nätverk som skulle kunna bidra till en förändring så att de kan delta i det 

övriga delar av majoritetssamhället, få ”svenska vänner”, som Dawod uttrycker det. 

De förklarar:  

 
Basim: Är man en sådan träffar man vänner som är sådan som dig. Om du 
knarkar träffar du människor som knarkar. Om du tjuvar träffar du människor 
som tjuvar. Om du är bra träffar du människor som är bra. Då har man mer 
kontakter så man kan gå ut i arbetslivet, men de kontakterna finns inte här på 
Rosengård. Vi har inte fått chans att få lära känna de människorna. 
Dawod: Nej, vi har inga svenska vänner. 

 
Basims och Dawods utsagor visar att när socialt kapital blir polariserat skapas så 

kallade strukturella hål (Burt 2008), det vill säga att avståndet mellan 

dominobrickorna blir så stort att de inte vidrör varandra vid fall. Detta leder i sin tur 

till att det sammanbindande sociala kapitalet även blir exkluderande genom att det 

omöjliggör för respondenterna att delta i överbryggande former om det inte finns så 

kallade mäklare. Basim upplever sig också utestängd från att läsa upp sina betyg för 
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att komma in på gymnasiet, eftersom han saknar kunskaper i matematik, svenska och 

engelska.  

 
Basim: Jag kan inte engelska! Känner du någon som är tjugotre år som inte kan 
engelska? Jag kan inte resa utomlands! Jag kan inte prata med någon! 

 
Basims process visar att det strukturella socialt kapitalet, manifesterat i skillnaden 

mellan en etnisk enklav och övriga delar av staden, kan reproducera ojämlikhet 

genom att tillåta vissa individer eller grupper att öka sitt eget sociala kapital, medan 

andra förvägras av etniska skäl (Bourdieu 1986). En av de viktigaste faktorerna för 

ackumulering av socialt kapital är tillgången till information (Coleman 1988, Lin 

2008). Mona beskriver den chock hon fick när hon började läsa på gymnasiet och 

upptäckte den begränsade information hon erhållit om majoritetssamhället i stort, 

inklusive möjligheten att kunna studera på högskola: 

 
Mona: Att informationen från samhället i allmänhet var ganska begränsad. Och 
att om du inte kände någon utifrån på ett annat sätt så hade du inte fått 
möjligheten att lära känna världen på ett annat sätt. Då fick jag faktiskt en 
chock! 

 
I citatet pekar Mona på att hon, liksom Basim och Dawod, inte tidigare hade haft 

någon relation med någon person utanför Rosengård, med andra ord saknade hon när 

hon började på högskolan ett överbryggande socialt kapital eller tillgång till mäklare. 

Det gjorde att hon upptäckte skillnader där hennes sociala kapital vägde lätt i 

förhållande till andra jämnåriga i Malmö.  

 
Mona: Men det är också alltså brist på information. Man utgår från att, alltså, 
man måste veta att högskolan finns och att man känner till den. Det är inte 
många som gör det. Alltså det visste inte jag när jag gick i mellanstadiet och i 
början av högstadiet att högskolan var ett alternativ. Det var ingenting jag ens 
skulle tänka på. Det är sådana saker som samhället tar för givet att du vet när du 
egentligen inte vet saker. Det är de två stora grejerna tror jag som gör att när jag 
kom till gymnasiet så hade de mer kunskap än vad jag hade. Det var dels om 
föreningslivet, men dels också att jag kände att det var mycket brist på 
information. 

 
Detta citat rymmer ett antal intressanta aspekter. För det första vikten av skolan som 

en plats där kontakter knyts och information sprids. För det andra bekräftar citatet 

uppfattningen att majoritetssamhället i viss mån undanhåller socialt kapital för de som 

bor på Rosengård (Bourdieu 1999b). För det tredje berättar Mona att trots att hon 

tidigare förvägrats socialt kapital, ser hon nu en möjlighet att genom föreningslivet 



	   62	  

etablera sociala relationer som kan ge utdelning i form av arbete, utbildning och bättre 

privatliv. Hon är inte sen att utnyttja dessa tillfällen och har engagerat sig i olika 

föreningar vid sidan om studier och arbetsliv. På så sätt kan vi hävda att det handlar 

både om information från föräldrar och släkt men även från samhället i stort. 

Samtidigt som detta strukturella hål blir tydligt framkommer det också bland några av 

respondenterna att de uppfattas som mäklare (Burt 2008) som kan sammanföra skilda 

nätverk. Abbe berättar:  

 
Abbe: För att faktiskt jag var en av de första ungdomarna som jobbade från 
Rosengård på (arbetsplats). Så när jag jobbade där, jag kom med de gula 
kläderna förbi området. Mina vänner blev glada, de tänkte, ”vi kan ta min vän 
här som kontakt”, för att rekommendera dem till exempel. Det var många som 
frågade. Det var mer än tjugo personer. ”Ta in mig, du känner chefen, du har 
jobbat sex månader”. Jag sa ”jag kan inte, tror inte de behöver folk. Sen ska jag 
ta in dig, jag är fortfarande ny, jag kan inte rekommendera dig, jag har själv 
blivit rekommenderad av chefen på Rosengård”. 

 
Mäklarrollen framkommer tydligt i intervju med Abbe som när han får jobb på en 

större kommunal arbetsplats upplevs, bland annat av sina tidigare vänner vilka han 

”hängde” med, som en som kan sammanbinda dem till yttre resurser i form av arbete. 

På så sätt blir det möjligt för Abbe att tjäna på att vara mäklare, eller ”den tredje som 

gynnas” (Burt 2008, s. 36). Forskningen visar att inte bara individen tjänar på denna 

mäklarroll, utan det är en förmån som kommer båda nätverken till godo. Med andra 

ord är dessa nyckelpersoner ”individuals at the periphery of the society's various 

social networks who are able to move between groups and thereby become bearers of 

new ideas and information” (Fukuyama 2001, s. 9, se även figur 1, relationen mellan 

Ego och nätverket D). Men problemet är att de personer som är i periferin av ett 

sammanbindande socialt kapital i primärgruppen oftast dras inåt av de starka banden 

av relationerna och inte tillåts vandra mellan nätverken genom att utveckla svaga band 

som vi ser i nästa avsnitt. 

 

4.7.2 Flöde 
En del av respondenterna poängterade vikten av bra kommunikationer för att behålla 

och skapa relationer och nätverk. För dem blev innehav av körkort och tillgång till bil 

något som vidgade deras livshorisont. De upplevde sig vara mer mobila och det är 

inte längre så tidskrävande att förflytta sig med bil som med buss. Dana tyckte 

dessutom att det var mer säkert att köra bil än att åka buss. Brist på tid och pengar är 



	   63	  

två saker som drar oss bort från deltagandet i samhället enligt Putnam (2001). Fabian 

förklarar i min intervju med honom: 

 
Fabian: Ja, det är ju extra två ben. Kan ta dig från och till. Kan nätverka mer. 
Kan åka fram och tillbaka till ställen. Jag ska liksom ta bussen till staden, sen 
ska jag till arbetsförmedlingen och sen är jag tillbaka. Då har det gått fyra 
timmar. Har jag bil tar det mig en kvart både fram och tillbaka. 

 

Fabian pekar på någonting som är mycket viktigt för att kunna skapa olika slags 

socialt kapital, nämligen tid och plats (Granovetter 1973). Tidsaspekten är den yttre 

ram som gör det möjligt att skapa de svaga band med andra grupper som möjliggör att 

gå vidare i karriären, för att kunna ”slå sig fram” (Putnam 2001, s. 23) och knyta nya 

resurser till sig själv och den egna gruppen. Tidsåtgången som krävs för det mobila 

förflyttandet kan tillsammans med den tidsåtgång som gruppen kräver i 

sammanbindande kapital, göra det svårt att etablera överbryggande och länkande 

socialt kapital. Detta påminner om traditionella samhällen, vilka enligt Fukuyama 

(2001) kännetecknas av ”fewer opportunities for weak ties among the segments that 

make it up, and therefore pass on information, innovation, and human resources less 

easily” (s. 10). Jason Erwin (2003), som undersökt socialt kapital, kommunikation 

och Rosengård, hävdar att det krävs bra kommunikationer på tre nivåer som 

samverkar för att skapa potential för socialt kapital. På strukturell nivå krävs bra 

stadsplaner, på kollektiv nivå krävs bra bussförbindelser och på individuell nivå 

exempelvis tillgång till bil. 

	  

Ett fenomen som kommer fram i marginalen i några berättelser, som lyfter dem från 

bundenhet vid geografisk plats, är deras förhållande till sociala medier för att kunna 

träffas och umgås. Jag blev inbjuden att bli en del av två medier, på Facebook 

respektive Viber. Där fick jag möjlighet att följa den ibland intensiva 

kommunikationen som deltagarna hade. Vid ett flertal gånger delade 

gruppmedlemmarna med sig om inbjudningar till olika evenemang, så att andra kunde 

ta del av dessa. Ett exempel härpå är följande: 
Y: I morgon kl 18:00 på (namn på plats) är det mingel, samtal och 
underhållning. 
Z: NN vi är i (namn på plats). 
X: Finns det något att göra eller någon behöver hjälp så kan ni skicka det till 
mig J.  
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Sociala medier kan hjälpa till att skapa relationer men samtidigt är det svårt att få de 

”snabba och djupgående återkopplingar” i nätbaserad kommunikation som man får 

vid personliga möten (Putnam 2001, s. 185). I det personliga mötet ansikte-till-ansikte 

ställs andra krav på individen vilket är lättare att dölja i en internetkonversation. 

Fabian beskriver skillnaden av att ha ett kulturellt eller symboliskt kapital inom 

Rosengård, vilket inte har samma värde utanför området:  

 
Fabian: Verkligheten kräver att man inte bara ska ha snygga kläder eller köra 
en fet bil, utan man ska vara en människa med karaktär, med någon utbildning 
som man känner sig kvalificerad utöver Rosengård, utöver Malmö och utöver 
Sverige. 

 
Vi har redan beskrivit Rosengård med hjälp av bland annat Bourdieus begrepp etniska 

enklaver (jfr Carlbom 2003). Segregationen är inte bara resultat av områdets egna 

invånare, utan också ett resultat utifrån samhällets agerande på olika nivåer – såväl 

strukturellt som på individnivå. Gans (1982) problematiserar i sin studie om italiensk-

amerikanare i en stadsdel i Boston att de ”could be understood better by their class 

position than by their ethnic background” (s. xi). Rosengård som en etnisk enklav 

inbjuder med andra ord att se problemen mer utifrån enbart ett etniskt perspektiv än 

ett intersektionellt. I Fabians citat framkommer även hans tankar om ett liv utanför 

Rosengård, och utanför Malmös och Sveriges gränser, är ett globalt förhållningssätt 

även om han i dagsläget inte nått dit. Fukuyama (2001) menar att vid sidan av 

religionen är globaliseringen en av de två bärande krafterna i utvecklandet av socialt 

kapital i samhället, vilket bidrar inte enbart med kapital utan även nya idéer, vanor 

och praktiker.  

 

Efter denna genomgång av hur de unga vuxna i Rosengård upplever sin tillvaro och 

livssituation samt vilka möjligheter och begränsningar de upplever i sitt vardagsliv, 

går vi över till en avslutande diskussion.	   	  
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5	  Avslutande	  diskussion 

 

I detta avslutande kapitel kommer jag att utifrån mina forskningsfrågor och min 

empiri föra en diskussion om resultat och analys, samt om materialets utmaningar för 

socialt arbete.  

 

Min studie visar att skillnader mellan de unga vuxnas livssituationer i Rosengård kan 

förstås i termer av förmågor och tillfällen att ta tillvara på de resurser i form av socialt 

kapital som är inbäddade i de sociala relationer och sociala strukturer som är 

tillgängliga för dem. Samtidigt väcker detta konstaterande några frågor. 

 

Familjen och släkten är central för samtliga intervjuade unga vuxna på Rosengård. 

Det första som kan diskuteras är på vad sätt ett bra grundläggande socialt kapital i 

primärgruppen är en förutsättning för att de unga vuxna ska kunna föröka sitt eget 

sociala kapital? Bourdieu (1999a) menar att det ”är inom familjen som ackumulation 

av kapital i olika former framför allt sker och som kapital överförs mellan 

generationerna” (s. 120). Betyder det att ett bra sammanbindande social kapital är 

nödvändigt för att ha ett överbryggande socialt kapital? Ja, för vissa unga vuxna som 

Hamed, Elias, Mona och Amina stämmer detta. Samtidigt i empirin, liksom i övrig 

forskning, framkommer det att (a) ”slutenhet” i en homogen gemenskap, (b) 

strukturella hål och (c) könsseparerade aktiviteter kan utesluta överbryggande 

heterogena relationer, som i Basims och Dawods fall. Med andra ord begreppet socialt 

kapitals ”mörka sidor” (Fields 2009) spelar en viktig roll i förståelsen av de unga 

vuxnas livssituation på Rosengård. 

 

Antalet barn är en annan faktor som påverkar föräldrarnas möjlighet att reproducera 

socialt kapital, menar Coleman (1988). Ju fler barn, desto mindre tid för föräldrarnas 

uppmärksamhet. Detta resultat kan dock inte överföras på min undersökning, då både 

de unga vuxna som det går bra för och de som det går mindre bra för har vardera fyra 

syskon. Kan det finnas andra faktorer som påverkar? Samtidigt menar Coleman 

(1988) att familjens sociala kapital inte bara beror på relationen mellan föräldrar och 

barn, utan även på relationen mellan föräldrarna och andra vuxna som är tillgängliga 

för barnen. På vad sätt kan dessa kontextbaserade resurser vara med och påverka den 

unge vuxne i positiv riktning? 
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För det andra kan det grundläggande sociala kapitalet kopplas till boendet i ett urbant 

låginkomstområde som dessutom är en etnisk enklav, då det är svårt att separera 

individen från boendemiljö (MacIntyre m.fl. 2002). I empirin framkommer det att 

Rosengård på ett flertal punkter påminner om ett ruralt område. Samtidigt är det en 

stadsdel med flera olika nationaliteter till skillnad från många andra utsatta etniska 

område som oftast enbart har en dominerande etnisk grupp (Gans 1982, Wacquant 

2012, Jovchelovitch & Priego-Hernández 2013). Kan vi trots Rosengårds multi-

etniska befolkning beskriva den som ”homogen” i förhållande till socialt kapital, 

beroende bl.a. på gemensam migration?  

 

Låt oss metaforiskt betrakta Rosengård som en by på landsbygden med täta och nära 

relationer, gemensamma normer och där alla känner varandra. Kan det göra att vi 

förstår den vi-känslan av socialt kapital som finns hos några av de unga vuxna på 

området tillsammans med svårigheter för dem att knyta an till majoritetssamhället 

generellt? Eller förstå kombinationen av stolthet över området hand-i-hand med 

överbryggande socialt kapital, som hos Elias? Genom att beskriva sig som etnisk-

svensk pekar Elias på det faktum att en individ kan har flera identiteter. ”Flytande 

identiteter” eller så kallad ”code-switching” utmärkte de italienare Ferraiuolo (2006) 

undersökte i Bostons North End som kände sig både som amerikaner och italienare 

beroende på sammanhang. På så sätt kan vi säga att området Rosengård med sin 

multi-etniska befolkning skapar ett säreget situerat socialt kapital. Några av de unga 

vuxna har inte fastnat i enbart detta homogena sociala kapital utan har förmågan att 

använda det som jag benämner (jfr Bauman 2003) som ett ”flytande socialt kapital” 

tillsammans med andra former av socialt kapital beroende på kontext. Förhållandet 

mellan sammanbindande, överbryggande och länkande socialt kapital bidrar 

tillsammans med ”flytande socialt kapital” (liquid social capital) med ett nytt 

perspektiv på förståelsen av de unga vuxna i ett socialt utsatt område som Rosengård 

(jfr Emmelin & Eriksson 2012). 

 

För det tredje: istället för att fokusera på stenkastning, kriminalitet, arbetslöshet, 

avsaknad av utbildning etc. inbjuder min studie att se på de resurserna de unga vuxna 

har i form av sociala relationer och nätverk. Med andra ord kan ett svagt band utåt 

vara bättre än starka band inåt (Granovetter 1973). Alltså se vad respondenterna har, 

istället för vad de inte har. Begreppen strukturellt hål och mäklare blir intressanta 
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analysverktyg när det gäller utbildning och arbete. Hur minskas avståndet mellan 

”dominobrickorna” så att de når varandra? Hur får vi ”dominobrickorna” att falla ut 

mot majoritetssamhället istället för inåt mot gemenskapen? Och vise versa? Hur 

finner vi mäklare på båda sidorna av det strukturella hålet som kan etablera och 

upprätthålla kontakter, som underlättar tillgång till arbete och utbildning? Det sociala 

kapitalet genereras som en biprodukt av olika faktorer, hävdar Fukuyama (2001), och 

inte som ett resultat av myndigheternas föreskrifter och kontroll. Utmaningen blir att 

finna och mobilisera mäklare som kan överbrygga de strukturella hålen. Där det 

handlar om interventioner både uppifrån och underifrån, istället för antingen eller, 

som Uphoff uttrycker det:  

 
… paradoxical though it may seem, “top-down” efforts are usually needed to 
introduce, sustain, and institutionalize “bottom-up” development. We are 
commonly constrained to think in “either-or” terms – the more of one the less of 
the other – when both are needed in a positive-sum way to achieve our 
purposes. (Uphoff 1992 s. 273) 

 
För det fjärde: på flera punkter blir det tydligt i empirin hur de unga vuxna männen 

och kvinnorna skiljer sig i hur de ackumulerar, förvaltar och reproducerar socialt 

kapital. Exempelvis framgår det att den fysiska samhällsplaneringen av Rosengård 

uppmuntrar (t.ex. manliga mötesplatser som fotbollsplaner) och befäster (t.ex. 

frånvaro av gemensamma mötesplatser) den traditionella släktbaserade separationen 

mellan unga vuxna kvinnor och män. Detta resulterar i att både könen begränsas i sina 

möjligheter att expandera könsövergripande socialt kapital. Vidare ser det ut som att 

de unga vuxna tar med sig sin intersektionella förståelse i det överbryggande sociala 

kapitalet. Alltså förhållandet mellan könen, liksom etnicitet, verkar bestå i de nya 

nätverken. Trots detta finns det få teoretiska verktyg, utifrån begreppet socialt kapital, 

för att analysera detta fenomen. Detta tyder på att begreppet socialt kapital tjänar på 

att korsbefruktas med ett perspektiv som inkluderar etnicitet, ålder och genus, det vill 

säga ett intersektionellt perspektiv (Mattsson 2010, Nagel 2003). 

 

Inledningsvis påpekades att unga vuxna benämns i forskningen som varande i 

”vuxenlivets väntrum” (Gullberg & Börjeson 1999) och att vara ”unga utanför” (SOU 

2003:92) eller ”ekonomiskt inaktiva” (Socialstyrelsen 2010, s. 63) kan förstås som allt 

för snäva benämningar och i behov av nyanser. Min studie pekar mot att unga vuxna 

på Rosengård är aktiva i att skapa och ”kapitalisera” sitt sociala kapital genom olika 
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slags relationer och nätverk, men mer eller mindre begränsade och mer eller mindre 

på ett för samhället acceptabelt sätt. Vi kan i materialet se att unga vuxnas upplevelser 

av sin livssituation varierar och är vävd med många trådar (Wacquant 2012). Genom 

att de ska vara sina föräldrar, släktingar, vänner, den sociala kontrollen på området 

och övriga Malmö till lags. Begreppet socialt kapital kastar ljus över vissa processer 

som lyfter fram både styrkor och svagheter. I empirin framkommer det att de unga 

vuxna som har arbete eller utbildning uttrycker svårigheter liksom de unga vuxna som 

inte är priviligierade utrycker ljuspunkter och möjligheter. Detta komplexa 

förhållande mellan samtidig tillgång till främjande och hindrande resurser fann också 

Kawakami m.fl. (2011).  

 

För det femte: Utmaning för socialt arbete är alltså att finna vägar som knyter ihop det 

lokala området Rosengård med det omgivande samhället i gemensamma projekt som 

kan öka den enskilda individens självkänsla. Detta sätt att tänka och handla på är 

något som går tillbaka till det sociala arbetets födelse. Putnam (2001) beskriver hur 

Hull House var ett nav för föreningsaktiviteter som även fick vara modell för 

nyinrättade skolor av universiteten i Wisconsin och Chicago för att fördjupa 

kontakten mellan dem och vuxna medborgare. Universiteten genomförde även 

tältmöten för att diskutera politiska frågor i syfte att öka medborgarnas engagemang 

och kunskap i samhället. 

 

Enligt 1980 års socialtjänstreform, med dess helhetssyn som innebär att se människors 

problem i sitt sociala sammanhang (personer-i-miljön), skulle socialtjänsten ha tre 

huvuduppgifter (Börjeson 2010): (a) strukturinriktade insatser som till exempel 

medverkan i samhällsplaneringen, uppsökande verksamhet och förebyggande insatser 

för att motverka sociala problem, (b) allmänt inriktade insatser för att skapa mer 

arbetstillfällen och goda bostadsförhållanden för människor och slutligen (c) 

individuell inriktade insatser, det vill säga insatser för att tillgodose enskilda 

människors eller familjers behov (s. 39). Trots dessa ambitioner ser det ut som de 

strukturinriktade insatserna fallit i glömska hos socialtjänsten och i det praktiska 

sociala arbetet. Därför är det viktigt med fördjupad interdisciplinär forskning, mellan 

socialt arbete, samhällsplanerare, folkhälsa, antropologer m.fl. om hur socialt kapital 

kan ackumuleras, förvaltas och reproduceras av unga vuxna. Det är också viktigt att 

socialtjänsten samarbetar med dels skola, arbetsförmedling och andra myndigheter 
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(Hawkins & Maurer 2012), dels unga vuxna. Syftet är att socialtjänsten utifrån en mer 

aktiv roll skall skapa förutsättningar för socialt kapital (empowerment) på såväl 

individ- som gruppnivå. 

 

För det sjätte och slutligen pekar materialet på sociala relationers och sociala nätverks 

betydelse, men även vikten av relationers och nätverkens interagerande med varandra.  

Våren 2013, under skrivandets gång, kunde vi läsa att högstadiet på 

Rosengårdsskolan, lades ner på grund av att för många elever saknade fullständiga 

avgångsbetyg (Internet 8). Hade Hanifan (1916), som jag inledningsvis nämnt, levt 

idag hade han troligtvis istället betonat resurserna i det sociala kapitalet av att 

föräldrarna samverkar med skolledning och skolan. Genom att introducera begreppet 

socialt kapital skiftade han perspektivet från strikt ekonomiskt och utbildningsmässiga 

till vikten av bildning i gemenskapen. Genom att lägga ner högstadiet minskade de 

kommunala beslutsfattarna det strukturella sociala kapitalets resurser på området. 

Skolor förmedlar inte enbart kulturellt kapital, de förmedlar även sociala regler och 

normer och på så sätt socialt kapital (Fukuyama 2001). Alltså formas individens 

enskilda och kollektiva sociala kapitalet ständigt i ett politiskt ”rum” (Woolcock & 

Narayan 2000). Det gäller med andra ord att fortsätta skapa möjligheter för en 

utveckling av alla former av kapital – ekonomiskt, kulturellt och socialt – genom att 

ha ett synergiskt tillvägagångssätt, det vill säga sammanföra olika åtgärder till en 

samlande kraft (Healy & Hampshire 2002).  

 

Men, ett stort men, socialt kapital är till stor del en politisk fråga och därför hävdar 

Bourdieu (1986) att det handlar om förhållandet mellan de priviligierade och icke-

priviligierade. Inspirerad av DeFilippis (2001) kan vi därför ställa oss följande 

avslutande fråga:  

 
Varför skulle de som har priviligierad tillgång, tack vare att de är gynnade av 
rådande strukturer som producerar och fördelar socialt kapital, frivilligt lämna 
ifrån sig tillträdet till dessa?  
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