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Abstract 

The social importance of a hobby – a qualitative study about social capital 

within a canine training club.  

A bachelor thesis by Lina Stenbäck 

According to previous scientific researches the content of rules, normes and collective 

resources in voluntary associations play an important role in creating social capital for 

citizens. One type of voluntary organization is lifestyle-associations which are based on 

peoples interests. Sports associations as a form av lifestyle-association has served the main 

focus in researches due to their elements of active-creative activities. Little research has been 

done about hobby associations and in particularly the potential of canine training clubs 

serving as possible sources of social capital for members, although researches has indicated 

the social importance of canines in social interaction among humans. The purpose of this 

essay has therefore been to illustrate what kinds of social resources members are provided 

with through their memberships in a canine training club and what final effects they 

constitute.  

In this essay a qualitative method has been applied by using semi-structured interviews with a 

total of eight members represented from four different canine training clubs. In order to 

capture and explain the meaning of social relations and their effects a social theory about 

social capital has been used, which exemplifies different forms of social resources that can be 

found in social relations. A theory about social control and stigmatization has also been 

included. The empirical result of this essay shows that the presence of social capital is weak 

and limited among the members but highlights the presence of a number of so-called 

organizational collective resources, that is resources which members can take advantage from 

within the organization. The association in a canine training club also shows that the existing 

of norms control the actions and the behaviour of members and affect their prospects of social 

capital and organizational collective resources. The effects of the members use of social 

resources create voluntary engagement, feelings of trust and security and give them access to 

knowledge, larger networks and friendly turns.  
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1. Inledning  

– Har du någon gång tänkt på att när djur finns närvarande vid mänskliga möten händer något 

socialt intressant? I sammanhang där människor aldrig tidigare träffats eller haft anledning till 

att starta en konversation med varandra kan ett djur föra människor samman genom att det 

bildar ett för främlingarna gemensamt samtalsämne. Djur har förmågan att förena människor 

då många av oss har någon form av relation och/eller erfarenhet av dem (Graham & Glover, 

2014). Uppkomsten till ämnet för den här kandidatuppsatsen bygger just på en sådan händelse 

där jag under en vårpromenad plötsligt fann mig själv indragen i en konversation angående en 

förbi-spatserande katt med två för mig helt okända personer. Katten som var den 

huvudsakliga upphovskällan till mötet mellan mig och de två andra personerna gav mig 

inspiration till att studera liknande sammanhang som har förmåga att främja social interaktion.    

Genom mitt personliga intresse för hundar intresserade jag mig för att studera en 

brukshundklubb, det vill säga en plats där människor som delar intresset för hund möts. 

Mycket tidigare forskning om relationen mellan individ–djur hade enligt min uppfattning i 

stor utsträckning riktats mot att förklara vilka de positiva hälsoeffekterna av att omge sig av 

djur medför i termer av psykiska och fysiska aspekter. Min utgångspunkt har istället varit att 

rikta uppmärksamhet kring de sociala aspekter som möjligtvis uppstår inom en given social 

miljö. Eftersom att brukshundklubbar tillhör gruppen föreningar utvecklades uppsatsens 

ursprungliga ingång från att ha handlat om djur som sociala medlare till att istället belysa de 

eventuellt sociala tillgångarna av att delta i föreningslivet i en brukshundklubb genom studier 

av socialt kapital. Vetskapen om den enligt min uppfattning begränsade forskningen på 

området bidrog till intresset av att vilja bistå med ytterligare vetenskap.  

I det följande kommer en genomgång av forskningen på området att presenteras vilken sedan 

mynnar ut i en problemformulering.  

2. Forskningsöversikt 

2.1 Organisationers sociala roll  

Det samhälle som vi människor lever i är ett resultat av olika handlingar som vi utför och den 

interaktion som uppstår genom dem. Det saker vi gör lägger grunden till uppbyggnaden och 

utvecklingen av samhället. Människors handlingar uppstår således inte ur tomma intet utan är 

avhängiga vilka förutsättningar en individ har för sitt handlande genom dennes sociala 

position (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:13). Organisationer spelar en central roll för 
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villkoren för vilka sociala positioner människor har genom deras förmåga att bland annat 

skapa regler och gränser som påverkar förutsättningarna för olika handlanden. Likväl förmår 

organisationer belöna människor genom att förse dem med resurser för sina handlingar. Man 

kan säga att organisationer bistår med samordningen av handlingar och påverkar därigenom 

även den sociala strukturen (Ahrne m.fl. 2008:22).    

När man talar om olika typer av organisationer skiljer man mellan stater, företag, 

frivilligorganisationer och familjer/släkter. Trots att det finns olika typer av organisationer i 

samhället delar de alla en viss uppsättning aspekter av interaktion så som kontroll, regler, 

tillhörighet och kollektiva resurser. I organisationer har individer antingen tillhörighet eller 

inte. Exempel på tillhörighet kan vara en anställning eller ett medlemskap. Kollektiva resurser 

i organisationer kan ses som belöning för det arbete som de behöriga lagt ner i en viss 

organisation och som de sedan kan ta del av. En av de viktigaste interaktionsaspekterna är just 

resurser eftersom att de höjer motivationen till engagemang i organisationer. I organisationer 

återfinns även andra aspekter av interaktion i form av regler, kontroll, hierarki och kultur. Det 

är viktigt att understryka att innehållet i de gemensamma aspekterna av interaktion dock ser 

olika ut i varje enskild organisation (Ahrne m.fl. 2008:22–23).  

Det som kännetecknar frivilligorganisationer är att dem omfattas av människor som delar en 

viss uppsättning intressen och värderingar med varandra. Medlemsavgifter och ideellt arbete 

är vanligt förekommande insatser från deltagares sida inom den här typen av organisation 

(Ahrne m.fl. 2008:271). Frivilligorganisationer har historiskt ansetts ha effekter både på 

demokrati och på social utveckling. Forskning menar att förutom att frivilligorganisationer 

har en förmåga att binda samman folket med staten utgör de framförallt en viktig 

upphovskälla till social kapital. Det sociala kapitalet som människor får tillgång till via sitt 

organisationsdeltagande ökar deras möjligheter till ökat nätverk av sociala relationer, tillit, 

samt upprättande av normer för ömsesidighet. Frivilligorganisationer har därigenom en stor 

inverkan på social interaktion (Kim, 2004:76,78).  

Frivilligorganisationer bör förstås som ett samlingsnamn för en rad olika föreningstyper. 

Föreningstyperna särskiljs utifrån deras specifika uppsättningar av relationer där vardera 

typen bildar en idealtyp för ett visst slags relationer. En sorts idealtyp som kan urskiljas är 

”Livsstilsföreningar” där man finner föreningar inom bland annat idrott, hobby och kultur. 

Livsstilsföreningar kännetecknas följaktligen av olika fritidsintressen (Vogel, 2003:13). 

Föreningarna fyller en viktig funktion i människors vardag varigenom människors deltagande 

ger dem möjligheter att främja intressen och identiteter, ta del information samt skapa 



  

6 
  

samhörighet med andra. Föreningslivet fungerar där av som en mötesplats som ger god 

förutsättning för upprättande av sociala relationer, vilka i sin tur bidrar till socialt kapital 

(Vogel, 2003:9,11).   

2.2 Svenskt föreningsliv i internationell jämförelse  

Genom amerikanska forskningsstudier som bedrivits av forskaren Putnam (2001:192–193) 

har man konstaterat att sedan 1965 tycks samhörigheten mellan medborgare och engagemang 

inom olika samhällsaktiviteter ha minskat hos den amerikanska befolkningen. Putnam som 

har studerat det amerikanska föreningslivet menar att människor inte deltar lika aktivt i 

föreningar och andra evenemang som förut. Individers sociala relationer tycks ha förändrats 

från att ha varit täta och långvariga till att ha blivit mer tunna och kortvariga (ibid.). I en 

rapport som gjorts under perioden 1992 till 2009 på uppdrag av regeringen, har man kunnat 

fastställa att det dock ser annorlunda ut inom svenskt föreningsliv (Svedberg, von Essen & 

Jegermalm, 2010).  

Från 1992 finns det inga bevis som tyder på att engagemanget hos svenskar försvagats så som 

det gjort i det amerikanska samhället till exempel, det visar sig snarare vara oerhört kraftfullt. 

Utifrån den svenska befolkningens storlek har Sverige ett utvecklat föreningsliv med upp 

emot 150 000- 200 000 föreningar. Bland 16–84-åringar uppges 86 % tillhöra någon förening, 

vilket innebär att ur internationellt perspektiv visar sig Sverige ha ett utav de största 

föreningsliven (Svedberg m.fl. 2010:9). Om man ser till frivilligorganisationers olika 

föreningstyper är idrottsföreningar de som har flest aktiva medlemmar vars medlemmar också 

uppvisar störst ideellt engagemang. Föreningslivet förblir stabilt i Sverige trots att det inom 

olika föreningstyper tycks finnas en viss skillnad i mängden engagemang (Svedberg m.fl. 

2010:13,20–21).  

2.3 Fritidsaktiviteters sociala betydelse  

Eftersom att idrottsföreningar går under organisationstypen livsstilföreningar (Vogel, 2003) är 

det intressant att titta närmare på vilken betydelse fritid har på social interaktion. I studier om 

exempelvis människors välmående har man tagit fasta på fritidsföreningars viktiga roll. 

Föreningar vars verksamhetsform bygger på aktivt och kreativt deltagande visar sig ha goda 

effekter på hur människor upplever sin livssituation, medan mer stillasittande fritidsaktiviteter 

tenderar att minska så kallad livsbelåtenhet. Anledningen till att fritidsaktiviteter av aktiv-

kreativ karaktär främjar välmående hos människor anser man beror dels på att de har ett 

samband med att man på sin fritid involveras i fysisk aktivitet, men även det faktum att 
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fritidsaktiviteter av det här slaget i allmänhet omfattas av mycket social interaktion eftersom 

att de utförs med/bland andra människor (Brown, McDonald & Mitchell, 2014). Forskarna 

Arai och Pedlar (2003:190) förtydligar ytterligare skillnaden mellan passiva-och aktiva 

aktiviteter. En passiv aktivitet som till exempel tv-tittande har inte förmåga att skapa en 

känsla av ett större värde hos individer eftersom att tv:n står för utförandet av aktiviteten och 

inte individen i fråga. Det är först när individer själva involverar sig i aktiviteter som 

förutsätter mänskligt deltagande som ett visst värde överförs till dem genom att de via 

deltagandet skapar handlingar (ibid.).  

2.4 Fritiden ihop med hunden  

Med ovanstående empiriska fakta kan vi konstatera att föreningar fungerar som viktiga 

mötesplatser som främjar upprättande av sociala relationer och socialt kapital. I diskussioner 

om social interaktion och socialt kapital har intresset för samhällsområdet fritid växt fram där 

fokus riktats mot livsstilsföreningars potential till möjliggörandet av sociala aspekter (Vogel, 

2003). Inom ramen för livsstilsföreningar har fokus riktats mot idrottsföreningars betydelse 

för sociala relationer (Svedberg m.fl. 2010). Inkluderat i idealtypen livsstilsföreningar finns 

det förutom idrott även ämnesområdet ”hobby”. Inom hobbyföreningar hittar man till 

exempel djurägare av olika slag (Sjöström, 2011:13). Man räknar med att 560 000 personer är 

medlemmar i en hobbyförening i Sverige, varav 300 000 är aktiva (Vogel, 2003:389).   

Inom svensk forskning framhålls ofta politiska -och idrottsföreningars sociala bidrag till 

samhällslivet (Svedberg m.fl. 2010) men det finns enligt min åsikt en intressant 

hobbyförening vars verksamhet kan tänkas ha potential till att förtjäna liknande 

uppmärksamhet då dess form av aktiviteter inkluderar de sociala aspekter som både Arai & 

Pedlar (2003) och Brown m.fl. (2014) lyfter fram. Ett konkret exempel på sådan förening och 

aktivitet är ”Hundsporter” som definieras utifrån termen ”fritidsverksamhet med hund” 

(Nationalencyklopedin, 2015-05-02) och som innefattas av bland annat agility, bruksprov och 

utställning, vilka sker inom ramen för exempelvis en kommuns lokala brukshundklubb 

tillhörandes Svenska Brukshundklubben (Svenska Brukshundklubben, 2015-05-02).  

I studier där man forskat om minskningen av sociala relationer inom det amerikanska 

samhället har man nämligen uppmärksammat att just hundägare verkar ha större möjlighet att 

skapa social interaktion med andra människor jämfört med icke-hundägare. Det beror på att 

hundar utgör en stor del av människors liv då de inkluderas i dagliga konversationer och 

främjar aktiviteter som frambringar social kontakt med dels människor som delar samma 
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intresse men även med andra obekanta personer. På så vis förmår ägandet av hund både stärka 

och utvidga sociala relationer (Graham & Glover, 2014:217,219).  

Mycket utav tidigare forskning har främst fokuserat på att förklara sociala effekter av 

relationer mellan ägare och hund, dess bidrag till fysiska, psykologiska och sociala 

hälsoeffekter hos individer (Knight & Edwards, 2008) samt hundägares potential att skapa 

politiska handlingar och medborgarengagemang inom hundparker (Simpson Bueker, 2013). 

Min sociologiska ambition i det här sammanhanget handlar snarare om att rikta fokus mot 

betydelsen av de sociala relationer som återfinns i en brukshundklubb och undersöka vilka 

sociala resurser och effekter de kan tänkas ha på tillhörande medlemmar. I följande kapitel 

kommer jag att med stöd ur tidigare redovisad fakta redovisa min problemformulering samt 

redogöra syftet för studien.  

3. Problemformulering 

Eftersom mitt personliga intresse för hund och hundhållning präglat ämnesvalet för uppsatsen, 

kommer jag oundvikligen in på fritidsintressen/hobbys och vid ytterligare fördjupning kring 

ämnet är det synbart att tidigare forskning om fritidsaktiviteter involverandes hundar är 

begränsat. Mycket fokus på interaktionen mellan hund och människa tenderar enligt min åsikt 

läggas på att förklara sociala effekter i termer av hälsa och välmående. Med åtanke på tidigare 

forskning om fritidsaktiviteter och deras betydelse för uppkomsten av socialt kapital och 

hundars förmåga att skapa social interaktion bland människor, är det enligt min uppfattning 

förvånansvärt att inte mer forskning riktas mot att undersöka sociala företeelser i föreningar 

uppbyggda kring intresset för hundsportsaktiviteter. Aktiviteter som utförs i sällskap av 

hundar, sker vanligtvis under kreativa former, något som Brown m.fl. (2014) framhåller som 

ett viktigt element till uppkomsten av socialt kapital (ibid).  

- Om aktiviteter som utförs i sällskap av hundar anses ha god potentiell förmåga att 

upprätta sociala relationer, torde en brukshundklubb hypotetiskt sett utgöra en god 

social plattform där medlemmar kan dra nytta av olika fördelar som uppkommer ur de 

sociala relationer som de skapar via föreningslivet.  

Det är med ovanstående resonemang som jag valt att i den här uppsatsen inrikta mig på att 

undersöka en brukshundklubbs sociala bidrag vad gäller främjandet av socialt kapital för 

medlemmar. Det är genom att rikta fokus på att förstå vad för slags relationer som finns 

representerade i föreningen, hur dessa upprättas bland medlemmar samt vad som förväntas av 
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den enskilde medlemen, som förhoppningen är att kunna besvara det hypotetiska antagandet. 

Varför jag valt att undersöka följande beror på att jag önskar bidra till att fylla det jag 

uppfattar som en kunskapslucka som råder inom ämnet för uppsatsen. För att besvara 

hypotesen har jag valt att formulera följande frågeställning - Vilka sociala kapitalresurser 

möjliggörs via föreningslivet i en brukshundklubb och vilka är effekterna av dem?  

4. Syfte 

Den sociologiska ambitionen med studien är att uppmärksamma den potential som 

föreningslivet i en brukshundklubb har för möjliggörandet av sociala resurser för medlemmar 

samt vilka effekter det sociala kapitalet har på deras sociala tillvaro. 

5. Teori 

I ett försök att besvara ovanstående frågeställning är det användbart att ta avstamp i James 

Colemans teori om sociala relationer. Att jag valt att ta hjälp av Colemans teoretiska ramverk 

beror på att jag anser att hans teori kan bidra till förklaring av hur sociala handlingar och 

resurser uppkommer genom sociala relationer. Coleman har även ett teoretiskt 

utgångsperspektiv som jag anser är relevant för den aktuella studien. Coleman (1994:2) menar 

att när man i samhällsvetenskapen vill sätta sig in i sociala företeelser är det inte en specifik 

individs handlingar som är det mest centrala utan förklaringar till beteendet hos ett så kallat 

”socialt system” som är av störst värde. Att förklara hur ett socialt system agerar innebär att 

man riktar fokus på vad de mindre enheterna (individerna) som systemet är uppbyggt av gör 

för någonting. Att förstå ett socialt system innebär att man studerar individers beteenden 

utifrån olika aspekter av det system de återfinns inom, vilket förutsätter förklaringar utifrån en 

nivå som finns under själva systemet (ibid.).   

Studier på lägre nivå som forskaren kallar för ”miniminivå” är så att säga en förutsättning för 

att kunna dra slutsatser på systemnivå eftersom att det är på miniminivån som upprättandet 

och organiseringen av sociala relationer först uppkommer och reproduceras (Coleman, 

1994:3). För att generalisera ovanstående resonemang kan man säga att det inom ett socialt 

system återfinns beteenden gemensamma för den totala gruppen av föreningsmedlemmar 

tillhörandes en brukshundklubb. Miniminivån förklarar då i det här exemplet vardera 

föreningsmedlemmens beteenden. Eftersom att jag ämnar förstå den totala bilden av det 

sociala föreningslivet i en brukshundklubb förutsätter det om man beaktar Colemans 
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perspektiv studier av enskilda föreningsmedlemmar, vilket följaktligen går i linje med det 

metodologiska genomförandet av studien.   

5.1 Sociala relationers byggstenar  

Coleman tillämpar begreppet socialt kapital i sin teori för att förklara hur resurser bland annat 

skapas och genereras bland individer, men för att helt förstå innebörden av socialt kapital är 

det nödvändigt att först rikta fokus på hur sociala relationer upprättas bland individer 

(Coleman, 1994:300). En miniminivå börjar med två grundläggande element; aktörer och 

saker. Saker är de ting som aktörer har intresse av och vilka de har viss kontroll över. De här 

sakerna kallas också för resurser eller händelser. Typiskt för en relation mellan en aktör och 

en resurs är att den bygger på kontroll och intresse. Det som karaktäriserar intresseaspekten är 

att den till skillnad från den fysiska världen som upprätthålls av lagar etcetera, avspeglar en 

moralisk del av socialt liv genom existensen av regler gällande olika intressen. Eftersom att 

intresseaspekten har en betydande roll i förståelsen för socialt agerande är det också ett 

förekommande element i Colemans teori (1994:28).  

För att förtydliga relationen mellan resurser och intressen illustrerar Coleman (1994:29) hur 

de ter sig på miniminivå respektive systemnivå. När enskilda aktörer har full kontroll över 

resurser som de samtidigt har ett intresse av upprättar de handlingar som direkt fokuserar på 

att förverkliga ett specifikt intresse. Om till exempel mat är en resurs blir aktörens kontroll av 

resursen, själva konsumeringen av maten. I ett socialt system å andra sidan har aktörer inte 

möjlighet att direkt kontrollera alla de aktiviteter som de har intresse av, men genom att 

upptäcka andra aktörers kontroll över vissa aktiviteter kan de öka sina chanser att få kontroll 

över aktiviteter som de inte har tillgång till på egen hand. För att kunna förverkliga sådana 

intressen krävs det att aktörer ägnar sig åt social interaktion med andra aktörer varigenom de 

överför olika ting till varandra. De olika tingen kan vara alltifrån löften och mutor till hot. Det 

är den sociala interaktionen mellan aktörer som ger aktörer förutsättningar att utnyttja de 

resurser de har och som får dem att samtidigt intressera sig för att komma över resurser som 

andra aktörer har kontroll över (ibid.). Det är det faktum att aktörer upprättar handlingar som 

får andra aktörer att vilja delta som skapar en struktur som tillsammans med aktörers 

avsiktliga handlingar av att vilja maximera och förverkliga intressen ger upphov till ett 

ömsesidigt beroende (Coleman, 1994:29).  
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5.2 Socialt kapital  

Ovanstående teori har bidragit med kunskap om hur det i sociala relationer skapas och 

upprätthålls handlingar genom utbyten av kontroll och intresse hos aktörer. I följande 

teoretiska resonemang riktas fokus på att förklara resultaten som uppkommer ur utbyten inom 

en handlingsstruktur (Coleman, 1994:300). Colemans teori om begreppet socialt kapital är då 

till hjälp. Begreppet socialt kapital kan tolkas som ett samlingsnamn för de resurser som 

uppstår ur sociala relationer som individer involverar sig i. Socialt kapital innefattas av två 

grundläggande element; dels av en social struktur av mänskliga relationer och av handlingar 

som sker inom strukturen. Det är följaktligen när sociala relationer antar en viss form som 

skapar handlingar hos individer, som vi kan tala om uppkomsten av socialt kapital. Det 

viktiga bidraget hos kapitalformen är hur det möjliggör ett tydliggörande av vilka aspekter 

som existerar inom en viss social struktur samt hur de fungerar. När en individ innehar socialt 

kapital det vill säga resurser, kan de utnyttjas och överföras till andra sammanhang som är av 

intresse för individen (Coleman, 1994:302–305). Begreppet socialt kapital kommer i följande 

avsnitt exemplifiera hur sociala relationer kan möjliggöra olika typer av sociala resurser 

(Coleman, 1994:306). 

Förpliktelser och förväntningar  

Tillit i sociala sammanhang kan ses som resultat av förpliktelser och förväntningar som 

skapas i sociala relationer mellan individer. Förhållandet mellan förpliktelse och förväntning 

fungerar så att när en aktör har utfört en handling åt en annan aktör, litar den aktör som utfört 

handlingen på att den andre aktören kommer att återgälda honom för sin insats vid en senare 

tidpunkt. Förhållandet mellan de två aktörerna kommer å ena sidan skapa förväntningar hos 

aktören som utförde handlingen och samtidigt förplikta den andre aktören att återgälda den 

första. Den här typen av förpliktelse kallas också för ”credit-slip” vilket översatt är ett slags 

”kredit” som den första aktören håller gentemot den som mottog handlingen och som 

upplöses genom en motprestation från mottagarens sida. I sociala relationer är det vanligt att 

båda aktörerna håller ”credit-slips” gentemot varandra (Coleman, 1994:306). Ett verkligt 

exempel på tillit som social kapitalresurs är en sådan situation där en kund frågar efter en viss 

sak hos en butiksägare och som i sin tur hänvisar kunden vidare till en affärsbekant som säljer 

varan (Coleman, 1994:303).  

Hur mycket tillgängliga förpliktelser det finns i en relation beror rent allmänt på 

omständigheterna runt omkring som till exempel hur tätheten ser ut inom sociala nätverk, 

behovet av andras hjälp, tillgängligheten till sociala kontakter etcetera. Ju mer tillgängliga 
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förpliktelser det råder inom en social struktur desto mer socialt kapital kan individerna få 

tillgång till. Åtkomligheten till andra individer vid behov är också avgörande för att resurser 

skall kunna utvidgas. Förpliktelser gör det möjligt för individer att exempelvis kunna låna 

varandras olika grejor. Förpliktelser omfattas vanligtvis av handlingar som tjänar ett speciellt 

syfte, det vill säga de sker med avsiktlighet (Coleman, 1994:307–309).  

Normer 

Normer fyller viktiga funktioner i samhället. Det skyddar till exempel mot att färre brott begås 

och underlättar för skolväsendets ansvar genom att belöna elever som presterar bra i skolan. 

Inom ramen för en social struktur kan normer bidra till att generera socialt kapital i form av 

ökat kollektivt intresse det vill säga att individer tillhörandes den sociala strukturen minskar 

sina egenintressen och agerar utifrån kollektivets bästa. Status, ära och socialt stöd är exempel 

på sociala aspekter som individer kan ta del av och som samtidigt upprätthåller deras intresse 

av att handla enligt kollektivets bästa. Resurserna som tillgängliggörs genom normer 

innefattas av två samtidiga aspekter, det ena ett möjliggörande av handlingar och det andra ett 

hämmande av dem. Effekterna av den här formen av socialt kapital kan således säga resultera 

i både positiva och negativa former för de individer som berörs (Coleman, 1994:310–311).  

Tillslutning 

Graden av tillslutning i sociala nätverk spelar en viktig roll för främjandet av socialt kapital. 

Tillslutning har en inverkan på både existensen av normer och tillit hos individer. Situationer 

där tillslutningen i en social relation mellan två aktörer är av central betydelse för uppkomsten 

av tillit är när individer använder sig av så kallade ”mellanhänder” i olika sociala 

sammanhang (Coleman, 1994:318). Ett verkligt sådant exempel kan vara när individer 

ansöker om jobb. Mellanhanden kommer i detta fall att agera som referent till den 

jobbsökande och via rekommendationerna från mellanhanden till arbetsgivare angående den 

jobbsökande, kommer arbetsgivaren att välja att lita på mellanhandens bedömningar av den 

arbetssökandes kunskaper vilket gör det lättare för arbetsgivaren att skapa tillit till den 

potentielle medarbetaren (Coleman, 1994:184).  

I en relation där tillslutning saknas mellan två parter kan en mellanhand även underlätta för 

uppkomsten av tillit. Coleman förklarar det på följande sätt ” If A must decide whether to 

place trust in T but has no relation with T, then B’s relation to T, together with A’s trust in 

B’s judgment, can allow A to make a more accurate assesment of T’s trustworthiness […]” 

(Coleman, 1994:318). Tillslutningen är således av stor betydelse i relationer mellan individer 
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inom en social struktur eftersom att det upprätthåller aspekter som till exempel normer och 

rykten (Coleman, 1994:320). Det är socialt kapital i form av tillslutning i sociala nätverk som 

exempelvis möjliggör för föräldrar att låta andra föräldrar se efter deras barn (Coleman, 

1994:318).  

Informationsspridning 

En annan resurs som sociala relationer möjliggör är åtkomsten till information. Innehavet av 

information kan främja skapandet av handlingar. Ett tillvägagångssätt varigenom tillgång till 

information blir möjligt är genom att avsiktligt värna om befintliga sociala relationer som kan 

vara användbara i ytterligare sammanhang. Ett sådant typexempel är en individ som inte 

ägnar tid åt att läsa tidningen men som är intresserad av att veta mer om någonting specifikt. 

Individen kan i ett sådant sammanhang vända sig till någon han känner som han vet kommer 

att förse honom med den information han söker utan att han själv behöver lägga ner väsentlig 

tid på att läsa tidningen (Coleman, 1994:310).  

Organisering 

Coleman (1994:312) lyfter fram hur skapandet av organisationer bildar mötesplatser som kan 

främja handlingar som individer kan ha nytta av på även andra områden. Det allmängiltiga 

resonemanget lyfter så att säga fram en organisations möjliggörande av socialt kapital genom 

att den utöver den bakomliggande anledningen till själva upprättandet också kan tjäna andra 

syften (ibid). Ett sådant exempel är en koreansk studiecirkel som gav upphov till 

samhällsaktivism hos dess deltagare. Förklaringen till aktivismen går att finna i aspekter av 

studiecirkeln. Studiecirkeln utgjordes till att börja med av individer som delade gemensamma 

erfarenheter med varandra genom att de var uppväxta i samma stad eller gick i samma skola. 

Aktivismen som resultat av individernas innehav av socialt kapital, uppstod dels genom att 

studiecirkeln utgjorde en plattform för organiseringen av aktiviteten och genom att de 

gemensamma erfarenheterna främjade sociala relationer bland deltagarna (Coleman, 

1994:303). Ett annat exempel är när ett antal föräldrar med barn i samma skola bestämmer sig 

för att bilda en föräldraförening. Det sociala kapitalet som tillgängliggörs genom bildandet av 

föräldraföreningen kommer utöver föräldrarna i fråga, samtidigt att förse andra föräldrar, 

deras barn och skolan med resurser (Coleman, 1994:313).   

Teoretiskt angreppssätt  

Vad gäller det teoretiska angreppsättet för den här studien har jag valt att göra en teoretisk 

uppdelning inom ramen för socialt kapital. Den teoretiska uppdelningen kommer dels att 
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fokusera på förklaringen av vilka former av sociala resurser som finns tillgängliga i de sociala 

relationerna och hur dem möjliggörs bland medlemmar i brukshundklubbar. I den andra 

teoretiska delen kommer även fokus läggas på att beskriva effekterna av medlemmarnas 

tillskansande av socialt kapital genom medlemskapet, det vill säga vad resurserna bistår 

föreningsmedlemmarnas sociala tillvaro med. Eftersom att Coleman främst fokuserar på att 

beskriva existensen av olika former av socialt kapital samt hur de uppkommer ur sociala 

relationer är tanken bakom den teoretiska uppdelningen att bredda det teoretiska 

resonemanget genom att även påvisa de slutgiltiga effekterna av de sociala handlingarna. 

Förhoppningarna är att på så vis skapa en större insikt i hur sociala handlingar ter sig inom 

ramen för den sociala strukturen i föreningslivet.  

6. Metod  

6.1 Val av metod  

Tillvägagångssättet bakom insamlingen av empirin grundades på ett metodsätt där jag 

inledningsvis använde mig av en teoretisk idé som jag inhämtat från Colemans teori om 

socialt kapital och som tillämpades som stöd för att samla in för studien användbar data. 

Teorierna utvecklades sedan utefter de uppkomna empiriska resultaten. Kvalitativt perspektiv 

i form av att fokus riktades mot forskningsobjektets tolkningar och beskrivningar av saker och 

ting (Bryman, 2011:340) tillämpades också i studien eftersom att den bygger på förståelsen 

och förklaringen av en grupp människors relationer och handlingar inom ramen för ett socialt 

fält. 

6.2 Urval 

I kvalitativa studier är målstyrt urval ett vanligt förekommande inslag som innebär att 

forskaren gör vissa medvetna urval angående undersökningsobjektet för att på bästa sätt få 

tillgång till den information som forskaren uppfattar har störst relevans för själva 

problemformuleringen. Om forskaren valt att tillämpa målstyrt urval väljs följaktligen 

undersökningsobjektet ut genom olika delurval. Ett exempel på sådant delurval är först valet 

av en eller flera geografiska platser och sedan ett urval bland exempelvis individer som 

återfinns inom de specifika geografiska platserna (Bryman, 2011:350–351). I den här studien 

valde jag att utgå från ett målstyrt urval där tre olika delurval genomfördes. Anledningen till 

att jag valde ett målstyrt urval kan härröras till studiens tydliga inriktning mot ett visst 

undersökningsobjekt som i det här fallet representerades av medlemmar i brukshundklubbar. 
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Att undersöka medlemmar i brukshundklubbar framstod därmed vara det mest relevanta i 

sammanhanget.  

Det första delurvalet baserades på valet av typ av hundförening. Hundföreningar i form av 

brukshundklubbar valdes ut enligt två huvudsakliga skäl; dels för att det är en förening som 

jag tidigare nämnt i forskningsöversikten, som innefattas av fritidsverksamhet i form av olika 

hundsporter. För det andra är det en hundförening som återfinns på lokal nivå i en kommun. 

Det andra delurvalet som gjordes var ett urval bland brukshundföreningar inom ett visst 

geografiskt område i Sverige. Inom det geografiska området valde jag att studera fyra 

storleksmässigt olika brukshundklubbar placerade inom fyra olika kommuner i fyra olika 

städer. Det tredje delurvalet handlade om att välja ut individer, i det här fallet medlemmar 

tillhörandes de olika brukshundklubbarna. För att ge en så representativ bild som möjligt av 

föreningslivet i en brukshundklubb var min ambition att komma i kontakt med olika 

kategorier av medlemmar. De olika kategorierna inkluderade styrelse-och icke-

styrelsemedlemmar, män och kvinnor samt medlemmar med olika långt medlemskap. 

Anledningen till varför olika kategorier valdes ut berodde på att medlemmarnas olika 

erfarenheter och sociala bakgrunder kunde tänkas påverka deras upplevelser av socialt kapital. 

Om det i det empiriska materialet exempelvis skulle visa sig förekomma skillnader i 

medlemmars relationer och upplevelser, kan man tänka sig att representationen av olika de 

kategorierna möjligtvis skulle kunna utgöra en förklaring till skillnaderna.  

De olika kategorierna uppfylldes inom ramen för den totala populationen av intervjupersoner 

men dock inte inom varje enskild brukshundklubb som studerades. Anledningen till det 

berodde på att åtkomsten till informanter visade sig vara mycket svårare än vad jag trott. Jag 

använde mig av telefonnummer och mailadresser som fanns åtkomliga på 

brukshundklubbarnas hemsidor. Via sociala medier gjordes intresseförfrågningar i 

medlemsgrupper, vilket dock inte gav något resultat. Det var främst genom etableringen av så 

kallade ”grindvakter” (Bryman, 2011:385) som antalet frivilligt intresserade tillgängliggjordes 

genom att dem hjälpte mig att komma i kontakt med andra medlemmar varigenom jag kunde 

använda vår kontakt som referens vid de tillfällena. Orsaken till att andelen manliga 

medlemmar förblev underrepresenterad berodde huvudsakligen på den allmänna kvinnliga 

dominansen inom hundsportsverksamheten.  

När man ägnar sig åt kvalitativ forskning ställs forskaren inför olika utmaningar, en utav de 

utmaningarna är att kunna generalisera det insamlade materialet. Svårigheten ligger i att 

kunna dra allmängiltiga slutsatser om till exempel en specifik institution utifrån studier av 
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enbart ett visst antal individer i institutionen menar Bryman (2011:369). Eftersom en 

fullständig representativitet i kvalitativa studier är svåra att uppfylla är det inte själva 

kriterierna för populationen som är av störst värde utan snarare hur resultaten förklaras med 

hjälp av den för studien relevanta teorin, det vill säga att generaliseringen uppkommer genom 

giltiga teoretiska slutsatser (ibid.). Med ovanstående resonemang i åtanke anser jag därför inte 

att den ojämna fördelningen av könskategorin i de olika brukshundklubbarna nödvändigtvis 

varit missvisande för den totala bilden av undersökningsobjektet.  

För att stärka den empiriska generaliserbarheten för studien lades även fokus på validitet, 

vilket innebar att fokus riktades mot om jag som forskare fångat in det jag ämnade undersöka. 

Att använda respondentvalidering ansåg jag av validitetsmässiga skäl därför vara viktigt 

(Bryman, 2011:352–353). Respondentvalidering genomfördes med samtliga intervjupersoner 

genom att jag mailade ut den transkriberade intervjun där vardera informanten fick möjlighet 

att vidareutveckla tidigare resonemang samt påpeka eventuella oklarheter. Jag betraktade det 

som ett ytterligare sätt för mig att försäkra mig om att jag gett en rättvis bild av den sociala 

tillvaron i varje brukshundklubb. Utöver en kommentar som lades till vid ett senare tillfälle i 

samråd med en intervjuperson, hade intervjupersonerna inga tillägg att göra i 

intervjumaterialet.   

6.3 Insamling av material 

För att samla in datamaterialet genomfördes kvalitativa intervjuer med medlemmar. Att jag 

valde kvalitativ intervju berodde på att fokus då riktades mot intervjupersonernas 

uppfattningar om saker och ting i deras omgivning (Bryman, 2011:412–413) vilket jag ansåg 

var av central betydelse för att kunna svara på problemformuleringen. Möjligheten att vara 

flexibel och kunna anpassa innehållet i intervjun utefter varje unikt intervjutillfälle uppfattade 

jag var en ytterligare fördel med kvalitativ intervju. Inom ramen för kvalitativa intervjuer 

skiljer man mellan intervjuformerna semi-och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:413).  

Till den här studien valde jag att använda mig av den semistrukturerade intervjumetoden 

vilket innebar att jag tillämpade en intervjuguide som var utformad med ett visst antal teman 

som jag tyckte var viktiga utgångspunkter men som kunde justeras och utvecklas under tiden 

(Bryman, 2011:415). De olika temana i intervjuguiden utvecklades i anknytning till det 

teoretiska resonemanget. I teorin exemplifieras olika aspekter av sociala relationer som är av 

betydelse för uppkomsten av socialt kapital och det är med inspiration från aspekter som till 

exempel informationsspridning, organisering och förväntning-förpliktelse (Coleman, 1994) 

som jag utformat innehållet i intervjufrågorna. För att besvara frågeställningen jag formulerat 
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ansåg jag den typen av frågor viktiga att ha med eftersom de utgör några av de grundläggande 

elementen till socialt kapital. För att se intervjuguiden, se Bilaga 1.  

Den utformade intervjuguiden testades genom några så kallade provintervjuer (Dalen, 

2008:36–37) där jag i efterhand hade möjlighet att justera frågor som det rådde viss oklarhet 

kring samt formulera ytterligare frågor utefter tankar som uppstått efter en intervju. Under 

samtalen uppkom även vissa följdfrågor. Totalt genomfördes åtta intervjuer. Fyra intervjuer 

genomfördes över telefonen på grund av intervjupersonens önskemål och av praktiska skäl. 

Jag upplevde inte att telefonintervjuerna innebar några större nackdelar för själva innehållet 

och insamlingen av datamaterialet.  

Enligt forskning har man inte kunnat påvisa några större tecken på att en telefonintervju 

skulle påverka intervjupersonernas svar och resonemang på ett annat sätt än jämförelsevis 

med en vanlig intervju. (Bryman, 2011:423–433). Karaktären på svaren var följaktligen 

desamma. Avståendet mellan forskaren och intervjupersonen i en telefonintervju kan till och 

med vara till fördel vad gäller till exempel objektivitet. Vid en telefonintervju påverkas 

exempelvis inte intervjupersonen av forskarens egna sociala bakgrund eller personliga 

egenskaper och därmed minskar risken för att intervjupersonens svar skulle påverkas av 

sådana aspekter vid intervjutillfället (Bryman, 2011:209).  

6.4 Etiska överväganden 

De etiska forskningsprinciper som en forskare måste hantera i forskningsprocessen 

klargjordes vid den första kontakten med intervjupersonerna via telefon och vid 

intervjutillfället. De etiska principer som tydliggjordes för deltagarna i studien var principerna 

om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 

2011:131–132). Det innebar att jag över telefon och vid intervjutillfällena upplyste 

intervjupersonerna om vad min forskningsstudie handlande om och vad jag ämnade 

undersöka. Ingen intervju genomfördes utan att intervjupersonen uttryckt frivilligt samtyckte i 

att vilja delta. Jag klargjorde för intervjudeltagarna att det som sades under intervjun skulle 

behandlas med anonymitet, att dem närsomhelst kunde avbryta intervjun och att dem hade full 

rätt att avböja frågor som de inte ville svara på. Jag upplyste dem dessutom om att jag var den 

enda som hade tillgång till datamaterialet och att materialet endast var till för den aktuella 

studien. Eftersom att intervjufrågorna i det här sammanhanget berörde frågor om 

intervjupersonernas relationer till andra medlemmar i klubben kunde dem potentiellt ha 

uppfattats som känsliga bland informanterna, trots det var det ingen av dem som uttryckte 

obehag över frågorna utan besvarade dem utan problem. Anledningen till det upplevde jag 
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berodde på kulturen i brukshundklubben som de var vana vid, det vill säga en kultur där 

motgångar och problem delas öppet med varandra och där det är tillåtet att begå misstag.  

7. Resultat  

I det här avsnittet presenteras resultaten från intervjuerna. Nedanför återges en kort 

bakgrundsbeskrivning av varje informant som medverkat i studien. Informanterna är aktiva 

inom hundsportsgrenar som bruks (olika inriktningar), lydnad och internationell 

prövningsordning (IPO)
1
. Nedanstående namn är fingerade.  

o Helena är 42 år och har varit medlem i sin brukshundklubb i 20 år. 

o Susanna är 60 år och har varit klubbmedlem i över 30 år.  

o Annika 48 år, medlem sedan 10 år och sitter i brukshundklubbens styrelse.  

o Johanna är 36 år och har varit medlem i 9 år.  

o Marika, 57 år och styrelsemedlem i sin klubb. Hon har varit medlem i 10 år.  

o Lars är 73 år. Han är medlem i klubben sedan 3 år tillbaka och sitter i styrelsen.  

o Malin är 34 år och har varit medlem i sin brukshundklubb i 5 år.  

o Johnny, 46 år och medlem sedan 28 år tillbaka. Han sitter i klubbens styrelse.  

7.1   Tillit och sammanhållning  

Sammanhållningen bland medlemmarna i en brukshundklubb beskriver informanterna överlag 

som bra men att det finns vissa medlemmar som de har mer gemensamt med och som man 

träffar oftare än andra. Informanterna berättar att det i klubben finns olika träningsgrupper 

inom de olika hundsportsgrenarna. Det är dem i den egna träningsgruppen som man främst 

umgås och tränar ihop med. Orsaken till att det finns träningsgrupper i den egna 

brukshundklubben menar Malin beror på att ”man har olika sätt att träna och alla har sitt sätt 

att se på det. Eftersom man har sitt eget sätt blir det att man tyr sig till likasinnade”. I tre av 

fyra brukshundklubbar för studien utvalda, framhåller några av informanterna bland annat 

vikten av hur styrelsen ser ut och fungerar i klubben. Susanna menar till exempel att 

medlemmarna i hennes klubb nu har en god sammanhållning tack vare att ett gammalt gäng 

försvunnit och ersatts av ett annat som byggt upp klubben på nytt och som bidragit till att den 

sociala atmosfären i klubben förändrats till det bättre och blivit mer öppen.  

                                                           
1
 IPO en tävlingsgren som innefattas av prov inom både lydnad, spår och skyddsarbete (Svenska 

brukshundklubben 2015-08-14).  
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Johnny har varit med om liknande upplevelser som Susanna och menar att relationen och 

sammanhållningen bland klubbens medlemmar idag är bra därför att det finns ”[…] inga folk 

som är bråkstakar i klubben längre, de har försvunnit, slutat och gått vidare”. Han förklarar 

att när det finns medlemmar som tenderar att sätta sitt eget bästa framför klubbens bästa så 

skapas det konflikter och när det råder konflikter kan man inte samsas och arbeta i samma 

riktning. Att sammanhållningen bland medlemmarna är bra i dagsläget beror alltså på att de 

nu kan jobba i gemensam riktning. Att kunna minska problem och konflikter genom att ha en 

professionell styrelse och en fungerande kommunikation i klubben framhåller även Lars som 

en stor bidragande orsak till att relationen bland medlemmarna i hans huvudklubb är bra.  

”Det har kommit upp problem på vissa styrelser, lite samarbetsproblem kan man säga. Man 

hälsar inte på varandra när man kommer in, sådana där dumheter […] men, så fort det 

kommer upp på dagordningen i styrelsen så tar de hand om det direkt”.  I fall till exempel två 

stycken klubbmedlemmar ryker ihop och smutskastar varandra på något sätt, hälsar inte eller 

liknande och vi får reda på detta i styrelsen att så här är det nu på den och den träningen… 

då brukar man stämma av direkt i styrelsen och så bestämmer man en dag då det inte är 

något folk här så kallar man hit dem här två. Man tar det på ett fik utigenom eller… och så 

sätter vi oss ned och så frågar ”vad är problemet?” berättar han.  

Att relationen och sammanhållningen i den egna klubben är god förklaras också i termer av 

socialt stöd. Helena uttrycker det på följande vis…”vi engagerar oss i varandra utöver 

hundaktiviteterna. Det finns en social inrättning där man tar hand om varandra. Man frågar 

”Hur är det?” och menar det, det är inget man säger rent slentrianmässigt. Vi bryr oss om 

varandra på riktigt”.  Medlemmarna i brukshundklubbarna beskrivs som öppna mot varandra 

och mot nya medlemmar som ansluter sig till klubben. De som håller i kurser försöker 

exempelvis att förmedla till kursdeltagarna vid kurstillfällena att de alltid är välkomna ut i 

klubben. Klubbmedlemmarna stöttar också varandra genom att hjälpas åt i olika 

träningsmoment. ”Jag har ett fåtal som jag tränar tillsammans med. En av dem är min 

(släkting) och vi pushar varandra, stöttar, ger råd, tittar på varandra när man tränar och så. 

Kommer med lösningar. De flesta har ett fåtal som de tränar så tillsammans med” berättar 

Malin.  

Johanna tror att varför relationen mellan henne och andra klubbkompisar är god beror på som 

hon uttrycker det…”jag är hjälpsam och om det är någon som vill ha hjälp så hjälper jag till, 

fem minuter av ens tid kan man lägga om någon vill ha hjälp med ett moment eller någonting. 

Jag känner att när jag ger det tillbaka så ger dem också mig saker tillbaka genom tid eller 
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uppmuntran när vi är ute och tävlar och så. Så det blir liksom ömsesidigt […]”.  Lars talar 

om att det finns en slags öppenhet hos honom och de andra medlemmarna och menar att det 

bidrar till att dem bistår varandra med hjälp. Han berättar att andra medlemmar ”talar om för 

en att ”nämen varför gör du så?” och då tänker man efter lite granna så… men jag har varit 

med både i sökträningen och då har jag varit med där någon av tjejerna lägger ett spår åt 

mig under tiden som jag hjälper dem med sök och det är ju så en brukshundklubb ska 

fungera”. Helena tror att den goda sammanhållningen i klubben beror på att medlemmarna 

delar liknande upplevelser med varandra. ”Vi ältar, diskuterar och löser problem 

tillsammans. Man blir väldigt nära. Man påpekar inte på andra föräldrar hur de ska 

uppfostra sina barn men här måste vi diskutera med varandra för att bli bättre i 

hundsporten”.   

Andra informanter beskriver att de upplever att det finns gemenskap genom hur deras 

framgångar bemöts. Malin menar exempelvis att det märks vilka som delar glädjen med 

henne i hennes framgångar och prestationer och vilka som inte gör det. De hon känner tillit till 

upplever hon vill henne väl och visar också det. Annika berättar att hon upplever att det finns 

en tillitsrelation mellan henne och de andra genom det sätt på vilket de håller vad de lovar och 

kommunicerar med varandra. ”Säger någon att de ska hjälpa till så gör de det” […] alla 

strävar mot samma mål… och sen är det så att har vi bestämt att vi ska träna så hör man 

alltid av sitt till varandra om det är så att man inte kommer, så man återkopplar till 

varandra”.  

När det handlar om kommunikation som en faktor på att tillit existerar mellan medlemmarna 

är det vanligt att medlemmarna blir varse om det genom att medlemmar kommer till dem och 

frågar om saker, alltifrån praktiska träningstips till hur de hanterar och reder ut sociala 

dilemman som uppstått under ett kurstillfälle exempelvis. Johanna tror att uppkomsten av 

tilliten mellan henne och de andra bland annat kan bero på att de vågar öppna upp och berätta 

för varandra om deras erfarenheter och eventuella problem som de haft under tiden som 

hundägare. Hon förklarar att ”när jag berättar om sådana saker som var jobbiga för oss både 

med min gamla hund och med min nuvarande hund och när jag delger sådana saker som inte 

syns kanske när vi tränar eller så då får man en… det hamnar på en annan nivå om man 

säger så […] för det kan synas när vi tränar och att vi är en viss klass när vi är, då tror folk 

att dem som är här att det går så himla lätt allting, så när jag berättar att det var faktiskt inte 

så himla lätt och har haft bekymmer och så då känner man att dem också vågar öppna sig 

med saker och ting och så blir det en ömsesidighet”.   
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Majoriteten av informanterna menar att det i klubben finns något som jag skulle vilja kalla för 

ömsesidigt förhållande gentemot varandra. Ett ömsesidigt förhållande i form av att om en 

medlem hjälper en annan medlem med något, kan den som gav hjälpen förvänta sig att få 

hjälp tillbaka från den andre vid ett senare tillfälle. ”Vad gäller föreningsverksamheten är det 

alltid ”payback time” uttrycker till exempel Susanna. Annika framhåller att bland de flesta 

råder det en jämsides ömsesidighet bland klubbmedlemmarna men att det naturligtvis alltid 

finns några som avviker från det som med allt annat. Malin hävdar att det inom hennes klubb 

finns en ömsesidighet bland medlemmar men att den inte riktas till alla i klubben. Hon 

förklarar att ”det är lite outtalat, man väljer vissa och då har man ett visst utbyte med dem. 

Det är inte helt okej att man stövlar fram och frågar vem som helst, man vet vem och vilka 

man kan fråga. Den person man har ett utbyte med och som man ger råd till, den får man 

tillbaka ifrån. Det finns vissa som tänker lika i hur man tränar och då är det lättare att ge 

varandra råd som fungerar i praktiken”.   

Johanna tror att klubben i sig också spelar roll i förekomsten av ömsesidiga utbyten eftersom 

att det i klubben finns en särskild anda som medlemmarna delar. I hennes brukshundklubb 

menar hon har man en anda där man som medlem försöker hjälpa varandra så gott det går. 

”Jag får hjälp av utav dig och då hjälper jag till tillbaka”. Det tycker jag ändå, utifrån den 

tid man har. De flesta här försöker ändå hjälpa till och det är det jag känner att kan jag visa 

den sidan att jag hjälper till så blir folk också mer så tillbaka”. Johnny menar på att det 

förekommer utbyten mellan medlemmar men att det inte finns något direkt uttalat ”tvång” att 

ge tillbaka till den andre, utan berättar att det blir så per automatik. ”Självklart, det blir det ju. 

Ofta blir det så att hon lägger spår samma dag och då åker jag ut och lägger ett spår åt 

henne och hon lägger ett spår till mig men det är inga tvång så”.   Han tillägger att ” […] om 

en person vill ha hjälp med någonting och kommer hit och tränar så tränar en själv ju också 

så man får ju hjälp på något sätt. Hon kan inte det här men hon kan göra någonting annat så 

det blir automatiskt att man tar hjälp, alltså att man får den hjälpen man vill ha för det räcker 

att hon är inne på planen och kör lite så får jag störning med min hund… då har jag ju fått 

hjälp utan att jag har krävt hjälp utav henne”.  

Han förklarar att det ömsesidiga förhållandet mer bygger på ”sunt förnuft”. Medlemmar 

hjälper varandra men det är alltid vissa som får ge lite mer till andra än vice versa vilket beror 

på att de har kommit olika långt inom hundsporten. Johnny menar att utifrån perspektivet om 

sunt förnuft kan man inte ställa motkrav på de andra i samma utsträckning. Johanna talar om 

att graden av ömsesidighet gentemot varandra också beror på olika faktorer så som mängden 
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tid man har och hur den sociala tillvaron ser ut (familj och andra fritidsintressen). Några av 

informanterna uppger att de har varit med om att andra personer inte alltid återgäldat dem för 

det de hjälpt till med även om det händer ytterst sällan. Majoriteten av informanterna berättar 

ändå att det blir mer eller mindre någon form av konsekvens om man inte återgäldar klubben 

eller någon annan medlem. Återgäldning till klubben kan handla om att man som medlem 

utbildas av klubben till instruktör men sedan inte utövar sin utbildning, det vill säga inte håller 

i några kurser under en lång tidsperiod. Marika har varit med om det in sin klubb och berättar 

att det skapar en liten irritation hos andra aktiva instruktörer. ”Vi har ju kurser, medlemmar 

som vill gå kurs… vi är några stycken instruktörer men det är sådana som aldrig har kurs  

[…] och det som händer blir att ”de borde ha” tycker man liksom ”de har väl inte så mycket 

att göra” … det blir lite snack så […]”.  

När klubben bistår medlemmar med utbildning förväntas man också att bidra till klubben 

genom att hålla kurser för medlemmar. ”Man tycker att det är tråkigt, det blir viss frustation 

[…]. Man tycker att det finns ju fler som kan ha kurs slipper jag ha tre stycken på raken för 

jag kanske skulle vilja ha lite tid för att träna min egen hund då men då känner man ansvar 

att gentemot klubben här att vi måste ju ha instruktörer… det klart att jag ställer upp, och så 

tänker jag ju då”. Lars delger att konsekvenserna av att inte återgälda någon annan för en 

insats kan leda till bland annat social uteslutning och undvikande från andra medlemmars 

sida. ”Exempelvis i fall man nu ska träna upplete eller sök och så en person alltid vill köra 

först och sedan alltid får telefonsamtal att de måste åka hem för att någonting har hänt […] 

då blir den utesluten i den gruppen i alla fall och det sprider sig som löpeld. Då blir det inte 

så roligt. Stämningen blir tryckt… först säger man till den att ”måste du åka hem idag?”, ”ja 

jag har inte barnvakt längre” eller vad det nu kan vara. Det är klart att om det är något 

allvarligt och att det händer en gång men det finns många som sätter det i system också.  Det 

är början till en konflikt”.  

Vad gäller återgäldning gentemot andra medlemmar framhåller Annika vikten av att se till att 

i sin träning omge sig av personer som man vet alltid ställer upp för en”[…] man väljer 

träningskompisar just därför att man kan få det utbytet. Man lär känna varandra ännu mer 

när man tränar tillsammans”. Malin talar om vikten av att värna om relationerna man har till 

träningskompisarna eftersom att det annars kan försämra stämningen. ”Ger man inte tillbaks 

så får man inte hjälp tillbaka nästa gång utan då blir det att personen istället fokuserar på 

någon annan kompis där man kan få ett utbyte, får mer tillbaka. Det behöver inte vara så 
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konkreta saker… utan att man är lite engagerad i någon annans träning där det byggs upp ett 

utbyte och får man inget tillbaka så dör det ut med tiden”.  

Alla informanterna som deltagit i studien säger sig uppleva att tjänster och gentjänster är 

vanligt förekommande inom den egna brukshundklubben. De tjänster som man bistår 

varandra med rör huvudsakligen hundsporten och handlar mycket om hjälp vid träning och 

tävling. ”Det kan vara alltifrån platsliggning när man ska lägga flera hundar i rad, då 

behöver man hjälp med det eller om man hjälper till vid ett visst moment som man behöver 

kommendering på, ja så det är väldigt mycket träning eftersom att det är det som är det 

dagliga”. Det kan också handla om att medlemmar hjälper varandra vid olika 

tävlingsarrangemang där man agerar till exempel domarskrivare eller figurant ute i skogen. 

Annika berättar dessutom att ”man byter kunskaper med varandras olika områden som till 

exempel mellan bruksarbete och lydnad”. Det handlar alltså både om praktiska och teoretiska 

saker. 

På frågan om tilliten till andra medlemmar varit till nytta för informanterna själva svara de 

alla att de haft fördel av det. Det framgår av svaren att tilliten huvudsakligen varit till 

medlemmarnas fördel i främst olika hundsportsrelaterade sammanhang på klubben än i 

sammanhang utanför klubbverksamheten. Fördelarna har huvudsakligen handlat om att 

medlemmarna i klubben hjälpt till att fixa saker och hjälpt till under exempel tävlingar och 

träningar. Vad gäller fixa saker har tilliten varit till hjälp enligt Susanna genom att ”fattas det 

folk någonstans tar man kontakt med någon och frågar om någon kan ställa upp. Kan de det 

så gör dem det, det gör dem naturligtvis. Vi hjälper även andra kommittéer som till exempel 

agilityn utöver våra egna om det behövs för att klubben ska bli så bra som möjligt”.    

Ett exempel på hur tilliten bland medlemmarna inom det egna träningsgänget gynnat Marika i 

träningssammanhang beskriver hon på följande sätt; ”en som tränar som jag har kurs ihop 

med nu då… hon kan spår bra, då har hon hjälpt mig med spår för att min hund vill inte 

spåra och så där och då kan hon hjälpa mig och tipsa mig”.  För Johnny har tilliten liksom 

för Marika varit av betydelse för träningen…”[…] jag ringde en person som jag aldrig hade 

träffat någonsin på Facebook gruppen, bara ringde honom ”Du, jag har aldrig hållit på med 

dragkamp, kan jag komma och hälsa på dig imorgon?” - ”Jajamänsan, kom du… vid sex 

tiden blir jättebra” och så var jag där vid sex och han hjälpte mig och vi körde drag. Aldrig 

träffat personen, men det var en medlem på Facebook gruppen som jag förstod att han kör 

drag”.  
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7.2 Sociala regler och förhållningssätt 

Vid intervjutillfällena ställdes olika frågor om det förutom fastställda klubbregler fanns 

sociala regler dvs. normer bland medlemmarna i klubben, hur dem i så fall såg ut och vilka 

effekter de upplevde att dem hade på dem själva. Alla informanter i studien uppger att det 

förekommer outtalade sociala regler bland dem och andra medlemmar vilket indikerar att det 

existerar en slags social kultur i klubbarna. Majoriteten av informanterna kunde återge olika 

exempel på vanligt förekommande sociala regler och bland dem som varit medlemmar en 

kortare tid verkade det desto enklare. I många klubbar ställs det förväntningar på att 

medlemmarna ska känna till och följa exempelvis olika outtalade ordnings- och 

säkerhetsregler så som att inte ha hundarna lösa ute på planen om man inte har koll på sin 

egen hund eftersom att det kan skapa hundslagsmål. Att inte låta hundarna göra sina behov på 

klubbtomten, inte låta löptikar vara på vissa planer, att inte ge andras hundar godis och hälsa 

på deras hundar hur som helst. Susanna ger exempel på att det i hunnes klubb inte är av god 

sed att göra reklam för och värva medlemmar till privata hundskolor samt att man som 

medlem ger privata kurser.  

Anledningen till att de uppfattas som dålig stil är för att man får gratis utbildning av klubben 

och sedan använder den kunskapen till att ta betalt för egen privat kursverksamhet, det är att 

konkurrera med SBK menar hon. Hon berättar även att det inom hennes klubb är vanligt 

bland dem som tävlar att klä sig i västar och att ha färgmässigt matchande utrustning till 

hundarna vad gäller tävlingsskynken, linor, halsband etcetera. Marika och Lars ger båda 

exempel på att det uppfattas som viktig att man håller sig till regler om ordningsamhet. De 

menar att när man under ett träningstillfälle använt en uppletningsruta med föremål eller ett 

hopphinder med plankor plockar man in sakerna så som de var från början. Malin och 

Johanna nämner båda att när man är ute på planen och tränar finns det en oskriven regel om 

att man inte stör dem som är ute och tränar med sin hund. Har man eventuella frågor ställer 

man dem då vid ett senare tillfälle. Johanna delger även att det inte ses som passande att i ett 

ämne vad gäller till exempel avlivning, lägga egna värderingar i någon annan medlems 

hantering av sin hund. När det handlar om sådant förutsätts medlemmar låta det vara upp till 

var och en att bestämma. Endast om någon frågar efter synpunkter angående avlivning delges 

sådana.  

På frågan vad som händer som man inte rättar sig efter normerna i klubben skildrar 

informanterna olika konsekvenser som uppstår. Majoriteten av dem berättar att det ofta får 

negativa effekter. Om man inte förhåller sig till bland annat ordnings- och säkerhetsreglerna 
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uppger flera att man blir man tillsagd av andra medlemmar eller av styrelsen. Om en hund 

beter sig aggressivt eller om man fuskar på en tävling anmäls ägaren och blir då oftast 

utesluten ur SBK. De mer sociala följderna som uppstår om en medlem inte följer de 

förväntade sociala reglerna kan uttrycks ibland annat med en viss jargong gentemot den 

personen. ”Om vi skulle säga att det inträffar så är det ofta att det påpekas väldigt fort och 

händer det flera gånger så blir det tyvärr en liten jargong mot den personen. Det är inte 

säkert att den personen får höra det… det blir lite ”du vet den där ”hon har ingen koll”, lite 

så. Det blir tyvärr en viss sorts mobbning och man kanske inte heller frågar den personen om 

saker och ting heller då” menar Johanna. Malin förklarar också att om man inte beter sig som 

förväntat kan det blir svårare att komma in i träningsgrupper. Alla träningsgrupper är inte lika 

öppna gentemot andra och hon upplever att det krävs att man nästan ”jobbar sig in” i gruppen, 

det vill säga att det fordras mycket utav dig som medlem.  

Lars är inne på samma spår och tillägger att om man inte följer de regler och förhållningssätt 

som finns blir man inte inkluderad i gemenskapen i klubben, vilket han menar är avgörande 

för att lyckas i tävlingar eftersom att man då kan få andras hjälp. Hjälper man inte andra eller 

kör sitt eget race blir man till slut utstött. Susanna och Johnny poängterar vid 

intervjutillfällena att konsekvenserna tenderar att se olika ut för olika medlemmar. Johnny 

framhåller att följderna tenderar att vara hårdare för nya medlemmar än för dem som varit 

medlemmar länge vad gäller ordnings-och säkerhetsregler. Oavsett om medlemen är medlem 

sedan en kort eller lång tid tillbaka är dock risken stor att man får en negativ stämpel. Bland 

de som varit klubbmedlemmar under en längre tid och som inte håller sig till reglerna tenderar 

krav på bevis riktas från andra medlemmar mot dem och det uppstår en ”klarar du verkligen 

av det här?”- inställning. När det handlar om medlemmar som gör reklam för till exempel 

privata hundskolor eller kurser är förhållandet omvänt. Där är följderna hårdare för de med 

längre medlemskap berättar Susanna. ”Vi har många andra medlemmar i klubben så skulle 

till exempel någon som går en valpkurs eller en ungdomskurs göra reklam så är det inte lika 

farligt. Det gäller bara den inre kretsen”. Till den inre kretsen hör dem som tränar och tävlar 

mycket, kommittén och styrelsen. ”Styrelsen skulle avsätta mig om jag gjorde reklam för en 

annan hundskola” uttrycker hon.  

Om man som medlem följer de sociala regler som existerar inom klubben och bland 

människorna uppger de att det förser dem med positiva effekter och att det stärker 

sammanhållningen i klubben. Flertalet informanter berättar att om man lever upp till 

förväntningarna som finns inger det en slags trygghet. Helena förklara exempelvis att den 



  

26 
  

trygghet hon upplever beror på det fantastiska kontaktnät som hon har där hon vet att hon 

alltid kan höra av sig till folk om hon skulle behöva hjälp. Trygghet för Johnny innebär att när 

man tränar behöver man inte oroa sig för sin hunds säkerhet utan kan fokusera på 

träningsmomenten utan att bli störd av andra och deras hundar. Andra informanter talar också 

om att dem upplever att dem själva och deras hundar blir respekterade och bekräftade av 

andra medlemmar när alla förhåller sig till regler som att inte störa varandra ute på planen 

exempelvis. De tycker att det även förser dem med ökad gemenskap och fler sociala 

relationer, nätverk. Susanna talar dessutom om känslor av ära och tillfredställelse, ”[…] det 

alltid roligt att hjälpa nya ekipage, det tillför också en hel del om det går bra för dem, då kan 

man ta åt sig äran. Om man har lyckats lära ekipaget att göra bra ifrån sig på tävling så är 

det roligt. Det ger en personlig tillfredsställelse”. För Marikas del har hennes förhållningssätt 

i klubben bidragit till att hon fått en identitet genom att hon kan hund. Hon förklarar att 

arbetskollegor eller andra runt omkring kan rådfråga henne om saker och tips gällande hund.  

Alla informanterna upplever överlag att sammanhållningen i klubben stärks av de sociala 

reglerna och förväntningarna. Annika förklarar att det beror på att… ”det främjar det sociala 

samspelet och det minskar konflikter och man känner sig trygg i det. Om vi har lokala regler 

så beslutar vi dem genom medlemsmöten och då kan de vara med och ta del”.  Många tycker 

att regler måste finnas och Johnny menar att det är nödvändigt för att skapa struktur i klubben 

men att det inte får gå till överdrift. Han liksom Johanna och Malin framhåller samtidigt att de 

sociala reglerna kan ha både positiv och negativ inverkan på medlemmar. Johanna och Malin 

talar om att en del outtalade regler och förväntningar kan vara svåra att känna till vilket kan 

leda till att en person har svårt att bli accepterad. Irritationen som då uppstår är negativt för 

den totala sammanhållningen. Samtidigt stärker reglerna sammanhållningen eftersom att alla 

då jobbar åt samma håll, säger Johanna. Det stärker eftersom att det är en trygghet att veta hur 

man bör bete sig berättar Marika.  

Informanterna är alla eniga om att deras prestationer i klubben, på tävlingar och liknande 

nästan alltid bemöts positivt genom glädje, stöttningar, berömmelse och gratulationer från 

andra medlemmar. Det förekommer liksom i andra sammanhang konkurrensinriktade 

medlemmar i brukshundklubbarna men det är inget som upplevs påverka andan i klubbarna 

överlag. Majoriteten av informanterna upplever att positiv respons sträcker sig ut över 

gränserna emellan de olika sportgrenarna. ”Vi är fantastiska på att gratta varandra över alla 

gränser, oavsett om det är bruksspår, agility så är vi väldigt duktiga på det”. ”Om man 

kommer ner hit och någon säger grattis så sprider det sig” berättar Susanna och Johanna. 
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Alla informanter intygar även att ju bättre man presterar ju högre status och igenkännande får 

man från andra medlemmar.  

På frågan om det bland medlemmarna i brukshundklubbarna förekommer att man sätter 

klubbens intresse framför egenintresse eller vice versa svara de att man agerar enligt båda 

delar, dock tycks mängden för klubbens intresse att variera mellan medlemmarna oavsett 

brukshundklubb. Vissa informanter upplever klubbandan som mer utpräglad än andra. 

Johanna och Malin uppger att båda delarna återfinns i deras klubbar men att egenintresset 

brukar dominera. Det är dock vid vissa tillfällen menar Johanna som ansträngningar för 

klubben dominerar över egenintresset, som när klubben anordnar distriktsmästerskap och 

ställer upp ett eget klubblag och tävlar mot andra klubbar. Marika, Johnny och Lars berättar 

att de i deras medlemskap också har båda perspektiven i åtanke. De förklarar att de försöker 

bidra till klubben genom att hitta och anordna olika aktiviteter och kurser för medlemmar.  

Johnny och Lars förklarar att de värnar om deras klubbar för att de vill att de ska överleva. De 

talar om deras intresse för klubben i termer av lojalitet och stolthet. Lars berättar att han är 

stolt över att representera sin klubb och tycker till exempel att ett klubbmästerskap är något 

utav det finaste man kan vinna. När han tävlar, tävlar han även för klubben i viss bemärkelse 

eftersom att han menar att hans framgång delvis beror på den hjälp han fått av andra 

medlemmar, ”[…] det är ju dem som har hjälpt mig lite grann till att komma dit jag kommer. 

I fall inte hon hade hjälpt mig med krypet nu exempelvis så kanske jag hade legat på sju i 

nästa tävling men du fick jag nio eller tio men nu var det JAG som fick nio, tio och inte dem 

men samtidigt så hade hon sett att ”ah, gör så här istället”.  Marika upplever också ett 

liknande utbyte. Eftersom att hon är intresserad av hundträning och gillar att undervisa ställer 

hon upp och håller i kurser för medlemmar. Hon menar att samtidigt som hon lär ut till andra 

får hon själv tillgång till kunskap vilket bidrar till att hon kan utvecklas i sin egen träning.  

7.3 Åtkomsten till information 

Bland de informanter som fått frågan om de upplever att de fått ett bredare kontaktnät sedan 

de började i brukshundklubben svarar dem att de lärt känna fler människor. De berättar att de i 

genomsnitt spenderar tio timmar i veckan på klubben tillsammans med andra medlemmar. 

Informanterna ger olika exempel på hur deras kontaktnät utvidgats genom deras aktiva 

deltagande i brukshundklubben. Två informanter berättar att deras kontaktnät breddats genom 

att de kommit i kontakt med många nya människor när de varit på utbildningar, kurser eller 

bara vistats på klubben. Johnny är en av dem ”Jag har en jättestor krets utav folk som jag 

känner och nu när jag är inne i (hundgren) som är en ny värld som jag har hållit på med i 
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några år … så träffar jag hela tiden nytt folk. Det räcker att man åker på en tävling så träffar 

man nytt folk, hela tiden. Så självklart har ju föreningslivet breddat ens kontaktfält massa”.  

Flera av intervjupersonerna uppger att de framför allt fått ett större kontaktnät vad gäller olika 

kategorier av människor som man annars inte hade kommit i kontakt med om det inte var för 

hundintresset och klubben. Helena förklarar att det är ”en fantastisk mötesplats för människor 

som delar samma intressen och som talar samma språk. Brukshundklubben skär igenom 

samhällsstrukturen vad gäller alla olika människor som är medlemmar”. Malin och Johanna 

talar framför allt om åldersspannet bland medlemmarna. De upplever att de lärt känna både 

mycket äldre och yngre personer än dem själva. Malin berättar att ”vi har pensionärer på 

klubben… och en ungdomsverksamhet som har växt till sig där dem flesta är engagerade i 

agility och rallylydnad. Det blir en slags mångfald i klubben”.  ”Det är väl kanske ett visst 

släkte som har hund och brinner för det här med att träna och tävla… så det kanske blir 

samma sorts människor fast ändå från olika segment i samhället. Både rika och fattiga, alla 

kan ju för det är inte så dyrt att jobba med hund” säger Johanna.  

Bland medlemmarna utbyts mycket information och kunskap. De berättar att informationen 

och kunskapen till största del handlar om hunderiet i form av att medlemmarna delger 

kunskap och information om olika träningsmetoder/tips, djurfoder och sjukdomsbilder 

relaterat till ämnet. Alla tillfrågade informanter uppger att informationen och kunskapen som 

de fått från andra medlemmar varit till stor nytta för dem i hundsportssammanhang. 

Majoriteten av dem uppger också att kontakten med andra medlemmar varit till fördel för dem 

i sammanhang utanför klubbverksamheten. De fåtal informanter som inte upplevt att det haft 

någon nytta av informationen och kunskapen från andra utanför klubbverksamheten har ändå 

varit överens om att möjligheten till att ta del av information och kunskap alltid finns 

tillgängligt inom klubben om man önskar ta del av det. På brukshundklubben återfinns många 

människor med exempelvis olika yrken och erfarenheter av hundträning och annat utöver 

hundvärlden, därför menar de att det alltid finns någon att fråga om man har stött på problem, 

vill ha tips, idéer eller vill ha reda på något vad gäller hundträning eller annat. För att själv bli 

bättre inom hundsporten menar exempelvis Johnny att man måste dela med sig av och ta till 

sig kunskap för att kunna utvecklas.  

I många fall har nyttan av kontakter med medlemmar utanför klubbverksamheten fortfarande 

gällt hund och hundsport. Det är inte så konstigt menar informanterna, när man är på klubben 

läggs störst fokus på hunden eftersom att det är anledningen till varför man är där samt att det 

är det intresset som alla medlemmar delar. Exempel på sammanhang utanför 
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klubbverksamheten som har varit till nytta för medlemmarna har varit allmänbildning i form 

av ökad kunskap om exempelvis allemansrätten och jordbruksverket. En annan medlem 

uppger att hon och andra haft nytta deras kännedom om en medlem som driver ett 

hundpensionat där de kunnat lämna av sina hundar vid behov. Andra informanter har nämnt 

exempel på att man erbjudits att följa med andra medlemmar på fisketur eller att man haft 

möjlighet höra sig för med andra medlemmar om de haft kännedom om eventuella 

jobberbjudanden då man förlorat sitt jobb. Lars förklarar att han haft nytta av kontakten med 

en av hans kursdeltagare vars far är medlem i samma båtklubb som honom. När fadern fick 

kännedom om att Lars undervisat has dotter kom de i kontakt med varandra och utbyte av 

tjänst uppstod mellan dem. Genom att Lars kände mannens dotter kunde han fråga honom om 

han kunde laga hans båtmotor, vilket mannen erbjöd sig att göra.  

Johanna, Annika och Johnny uppger att när det handlar om att delge saker och ting som rör 

mer privata sammanhang så som jobbmöjligheter till exempel fordrar det att man har en nära 

kontakt och god relation till en annan medlem. De klubbkamrater som man tränar och umgås 

man kan man lyfta diverse privata saker med enligt Johnny. ”Det är ju från barnuppfostran 

till och bygga någonting eller vad som helst. Det kan vara som du säger att man får en 

kontakt så du kan få ett nytt jobb. Det är allt mellan himmel och jord”.  När det däremot 

handlar om vardagliga saker kan man vända sig till de flesta menar Annika. ”Är det någon 

medlem som säljer något, till exempel stickade grytlappar, att man delar med sig av det. Man 

kan höra med andra om det är någon som vet vart det är, vart man kan hitta saker och som 

kan tipsa en om att ”åk dit och titta”.  

7.4  Andra aktiviteter 

I brukshundklubbarna framgår det att det förekommer aktiviteter som inte enbart har med 

hunderiet att göra och som också riktar sig till medlemmarnas familjer och närstående. Man 

anordnar exempelvis grillkvällar, bowling, fester av olika slag under året och aktivitetsdagar. 

Annika förklarar att eftersom aktiviteterna sker på ideell basis är den totala mängden 

aktiviteter som anordnas utöver hunderiet avhängigt den tid och engagemang medlemmarna 

är villiga att lägga ner. Det förekommer också en hel del ideellt arbete i klubbarna. Bland de 

fyra brukshundklubbarna som finns representerade i studien är det endast medlemmar från 

den storleksmässigt minsta klubben som uppger att ideellt arbete förekommer men inte i stor 

utsträckning. Förklaringen till det uppges bero på att tid och kraft främst behövs för att driva 

den egna klubbverksamheten vad gäller tävlings-och kursverksamhet. Informanterna berättar 

att dem själva och andra medlemmar deltar i olika ideella aktiviteter så som utställningar och 
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uppvisningar som riktas till allmänheten på offentliga platser under till exempel ”Hundens 

dag”. Nattpatrullering och bevakning av gymnasieskola för att minska vandalisering, 

deltagande i ”Missing People”-uppdrag, uppvisning av hundsporter under friskvårdsdagar och 

besök på ålderdomshem med hundarna, är exempel på ideella insatser som medlemmar ägnar 

tid åt på uppdrag av kommunen, studieförbund eller svenska brukshundklubben.  

Ideella insatser som sker på klubbens egna initiativ handlar mestadels om att hjälpa till vid 

tävlingsarrangemang och temadagar som anordnas för allmänheten på klubben. ”Vi hade SM 

för två år sedan och då var jag med som spårläggare och då åkte man två mil ut i skogen 

först och sedan fick man ju gå spåret några gånger så att man körde kanske tio mil och 

dessutom gå spåret några gånger… men man får ingenting för det så allt sådant görs ideellt” 

berättar Marika. Mycket innefattas också av praktisk hjälp som att hjälpa till med 

gräsklippningen av klubbplanerna, delta i städdagar samt vid reparationer, målning och 

byggprojekt av klubbhuset. Mycket utav de ideella insatserna som sker görs med hänsyn av 

att värna om den egna klubben men också för att visa upp och göra reklam för den. De ideella 

insatserna beskrivs av medlemmarna som roliga, trevliga och bidrar till gemenskap för dem 

som är med. ”Vi som har varit spårläggare träffas sedan och så äter man lite tillsammans… 

det blir gemenskap i det också och sedan så för man klubben framåt och känner att man vill 

klubben väl, att det ska vara en bra klubb. Sedan så tycker man också att man lär sig saker 

när man är med” förklarar Marika.  

De tillfrågade informanterna upplever att sedan de började med hundsport på 

brukshundklubben har de involverat sig i aktiviteter som de annars inte hade tagit sig för. 

Johnny menar att han tack vare hundsporten kommit i kontakt med hemvärnet som i sin tur 

bidragit till att han engagerat sig i att söka efter förvunna personer med sina hundar. Hans 

ideella engagemang att åka runt och genomföra mentalbeskrivningar av hundar flera helger 

om året är något som han heller inte hade lagt ner tid på om det inte vore för klubben. Lars 

berättar att han för en tid sedan engagerat sig i att hjälpa förståndshandikappade bli av med 

sin hundrädsla genom att låta dem ägna sig åt aktiviteter som hundmassage. Han menar att det 

lärt honom mycket om förståndshandikappade personer och att den typen av samhällsaktivitet 

inte är något som han annars hade kommit i kontakt med. Marika säger att hon genom 

kontakter med hundfolk fått förfrågningar från olika personer vilket gjort att hon deltagit som 

figurant och hjälpt till med spårläggning på tävlingar. Utan delaktigheten i ideellt 

tävlingsarbete hade hon idag inte haft lika mycket kunskap om olika ämnen inom hunderiet.  
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8. Analys   

I det här kapitlet diskuteras den sammanställda empirin från resultatdelen med stöd ur 

teoretiska resonemang.  

8.1  Förekomsten av resurser  

När Coleman teoretiserar om social teori och om socialt kapital gör han det utifrån en generell 

uppfattning om hur sociala relationer hos en grupp individer ser ut givet det sociala 

sammanhanget de befinner sig i. Hans antaganden grundar sig så att säga på den totala bilden 

av ett socialt system som han kallar det för. Det är alltså den allmängiltiga bilden av 

medlemmarnas upplevelser och tankar om föreningslivet i en brukshundklubb som ligger till 

grund för följande teoretiska resonemang och slutsatser i den aktuella studien. I den här 

studien har jag med hjälp av frågeställningen ”Vilka sociala kapitalresurser möjliggörs via 

föreningslivet i en brukshundklubb och vilka är effekterna av dem?” försökt skaffa mig 

kunskap om socialt kapital uppkommer inom den här typen av förening och i så fall på 

vilket/vilka sätt. Colemans olika exempel på former av sociala resurser har följandevis 

använts för att tolka det empiriska materialet. Exempel på olika former av sociala resurser 

som diskuteras i tidigare kapital är bland annat förekomsten av tillit, normer, tillslutning, 

information och organisering.  

I det empiriska resultatet finner jag olika sociala resurserformer representerade. Medlemmar i 

en brukshundklubb förses exempelvis av tillitsresurser genom hur de i relationerna till 

varandra upprättar förväntningar och förpliktelser för att tillgodose sina intressen. Enligt 

Coleman är det ett uttryck för förekomsten av ”credit-slips”. I empirin skildras hur 

medlemmar ägnar sig åt jämsides prestationer, det vill säga handlingar som karaktäriseras av 

att medlemmar ger och tar från varandra. Detta förhållande kommer exempelvis till uttryck i 

hur de ömsesidigt hjälper varandra i olika träningsmoment, hur de kommer med tips, råd och 

lösningar på varandras problem och hur de stöttar varandra i både motgångar och framgångar 

i hundsporten. Förhållandet av givande och mottagande av olika handlingar skapar tillit vilket 

medlemmarna förklarar i termer av god sammanhållning och gemenskap i klubben. Närvaron 

av en stöttande och kommunicerande styrelse som tar itu med problem som uppstår bidrar till 

att bevara tillitsrelationerna bland medlemmarna och den totala sammanhållningen i klubben. 

Effekterna av medlemmarnas tillit till varandra har inneburit fördelar för dem i 

hundsportsrelaterade sammanhang. Den sociala miljön i brukshundklubben har bidragit till att 

medlemmar lättare kunnat ta kontakt med andra medlemmar när de exempelvis behövt hjälp 
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under tävlingsarrangemang. Det har också gjort det lättare för dem vända sig till andra 

medlemmar för att få utbyte av kunskaper och hjälp i träningssammanhang.  

Det empiriska materialet synliggör också förekomsten av tillslutning i relationerna bland 

medlemmarna. För att komma över intressen som medlemmarna inte har tillgång till på egen 

hand tillämpar de det Coleman kallar för ”mellanhänder”. I empirin urskiljs två sammanhang 

där mellanhänder varit till hjälp för några av medlemmarna och som hjälpt dem upprätta en 

relation till en annan person eller medlem. Att en medlem fungerat som mellanhand åt en 

annan medlem illustreras i hur en kursdeltagare till klubbmedlemmen Lars fungerade 

mellanhand åt honom i ett möte med en person i Lars båtförening. Kursdeltagaren som visade 

sig vara den andre personens dotter blev en tillgänglig mellanhand för Lars vilket bidrog till 

att han kunde be den andre om hjälp med att fixa hans båtmotor efter att denne blivit varse om 

att Lars undervisat dottern på klubben. Tillslutningen i relationen mellan Lars och 

kursdeltagaren kan tänkas ha underlättat tilliten mellan Lars och fadern.  

I ett annat fall är det brukshundklubben som fyller funktionen av en mellanhand åt en 

medlem. Det fallet utgörs av två medlemmar som inte känner varandra men som båda är 

medlemmar i samma brukshundklubb och som träffas utanför klubben för att lära den ena 

medlemmen ett träningsmoment. Personen som är intresserad av att lära sig träningsmomentet 

har via klubbens Facebook-grupp blivit varse om den andre personens kunskap på området 

vilken han tar kontakt med. Brukshundklubben blir till mellanhand eftersom att kontakten 

mellan dem båda först går via den gemensamma klubbtillhörigheten. Inte enbart kan 

mellanhanden betraktas som ett verktyg för den ena personen att få tillgång till eftertraktad 

kunskap, den kan även förstås ha effekt på uppkomsten av tillit mellan aktörerna. Eftersom att 

mellanhanden är bådas gemensamma nämnare är det möjligt att anspelningen på 

klubbtillhörigheten inger känslor av gemenskap och tillit vilket skulle kunna förklara det 

faktum att den andre personen lägger ner privat tid på att hjälpa en för honom okänd person.  

I föreningslivet i en brukshundklubb framkommer det också att det finns informationskanaler 

vilka medlemmarna drar nytta av. Åtkomsten till information beskrivs av medlemmarna som 

goda eftersom att det inom föreningslivet återfinns individer med olika sociala bakgrunder. 

Medlemmarna har exempelvis olika åldrar, yrken och klasstillhörigheter vilket möjliggör för 

utbyten av olika kunskaper och erfarenheter. Medlemmarnas kontaktnät i brukshundklubben 

fungerar som informationskanaler för dem genom vilka de kan tillskanska sig information 

som de är intresserade av. Att utnyttja det tillgängliga kontaktnätet sparar dem både tid och 

resurser eftersom att de inte behöver söka reda på informationen på egen hand. Utnyttjandet 
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av andra medlemmars innehav av information och kunskap synliggörs i hur medlemmar 

rådfrågar varandra om saker och ting. Effekterna av informationsspridningen i föreningslivet 

innebär att medlemmar får tillgång till mycket information som rör ämnet för föreningslivet, 

det vill säga information om exempelvis djurfoder, träningsmetoder och sjukdomsbilder. 

Information som inte rör föreningsverksamheten utbyts sällan bland medlemmar. Information 

om till exempel jobbkontakter eller väntjänster, som till exempel bygghjälp, delges i sådana 

fall bland medlemmar som känner varandra mycket väl. I det empiriska resultatet är det enbart 

en medlem som nämner tillgången till jobbkontakter och privata tjänster via föreningslivet.  

När en organisation utgör en mötesplats för individer vilken ger dem förutsättningar för att 

upprätta andra handlingar som syftar till annat än de som sker inom ramen för organisationen 

blir organisering till resurs, enligt Coleman. Det empiriska resultatet visar att en 

brukshundklubb innehar potentialen av att främja handlingar som inte enbart är av tränings- 

och tävlingssyfte. Inom brukshundklubben återfinns individer som delar gemensamma 

erfarenheter av ett visst slag. I det här fallet uttrycks gemensamma erfarenheter i termer av att 

medlemmar är eller har varit hundägare samt att de delar intresse för hundträning. 

Medlemmarnas liknande erfarenheter och intressen främjar gemenskap mellan dem. Utbyte av 

tränings-och tävlingstips, idéer och socialt stöd upprätthåller gemenskap bland medlemmarna 

i klubben och tillsammans med den stora mängd tid som medlemmarna spenderar på klubben, 

skapar det goda vänskapsrelationer. Vänskapsrelationerna underlättar samarbete vilket gör det 

lättare för medlemmarna att åstadkomma saker och ting ihop. Sammanhållningen som finns i 

brukshundklubben stärker medlemmarnas känslor av ansvar och plittrogenhet gentemot 

klubben och varandra, vilket bidrar till att de åtar sig handlingar som de aldrig hade företagit 

sig på egen hand, i det här fallet ideella insatser. Det ideella engagemanget som relationerna i 

brukshundklubben möjliggör skildras i ideella aktiviteter så som hunduppvisningar under 

offentliga evenemang, besök på äldreboenden med hundarna, nattpatrullering för att förhindra 

skadegörelse av skolbyggnad och assistans vid städning och renoveringsprojekt av den egna 

klubbgården.  

8.2 Svagt socialt kapital  

Ovanstående analys av det empiriska materialet åskådliggör olika slags resurser som 

medlemmarna kan tillskansa sig genom medlemskapet i hundbruksklubben. Föreningslivet i 

en brukshundklubb kan därmed vi en första anblick uppfattas ha god potential vad gäller 

sociala resurser, men om man tittar närmare på vad för slags resurser som uppkommer genom 

relationerna bland medlemmarna och vilka effekter resurserna medför, visar sig tillgången till 
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socialt kapital vara ytterst begränsat och inte särskilt kraftfullt för medlemmarna. När 

Coleman talar om uppkomsten av socialt kapital genom exempelvis informationsspridning, 

organisering och tillslutning åsyftas resurser som uppkommer ur det aktuella sammanhanget 

men vars fördelar realiseras inom ramen för andra sammanhang än det ursprungliga. Alltså, 

de resurser som medlemmar i en brukshundklubb tillskansar sig blir till socialt kapital när de 

kommer till nytta i sammanhang som sträcker sig bortom hund-och hundsportsrelaterade 

sammanhang.  

Genom empirin kan man urskilja hur majoriteten av de resurser som uppkommer genom 

relationerna i brukshundklubben är till nytta/hjälp för dem i sammanhang som rör hunden. 

Effekterna av tillitsrelationer inom klubben förser medlemmar med möjligheter att kunna ta 

hjälp av andra personer under träningsmoment och vid arrangering av tävlingar. Majoriteten 

av de ”credit-slips” och ”mellanhänder” som skildras i empirin förmår inte upprätta utbyten 

som sträcker sig utöver hundsammanhanget. Medlemmarnas innehav av tillitsresurser tycks 

främst underlätta tillskansandet av tjänster, erfarenheter och kunskaper som rör området för 

hund-och hundsport, vilket de också i övervägande del används för. Utbyten av kunskaper om 

sjukdomsbilder, djurfoder, material etcetera är vanligt förekommande exempel på det. 

Resurser i form av organisering möjliggör ideellt engagemang i klubben men de ideella 

prestationerna som äger rum, sker inom ramen för föreningsverksamheten genom olika 

hunduppvisningar och egna klubbhusprojekt. Inga utav de ovanstående sociala resurserna 

bidrar till fördelar för medlemmarna utanför föreningslivet utan förblir så kallade 

organisatoriska kollektiva resurser, det vill säga resurser som finns tillgängliga för och delas 

bland de aktörer som ingår i det givna sociala sammanhanget vars effekter/fördelar 

huvudsakligen är begränsade till organisationen.  

Åtkomsten till information och tillslutning är de enda resurserna som uppvisar ett 

möjliggörande av socialt kapital, dock i mycket liten utsträckning. Det sociala kapitalet som 

synliggörs i empirin är bland annat sammanhanget med Lars och en person från hans 

båtförening. Ett sammanhang där Lars tillämpande av en mellanhand från brukshundklubben 

bidragit till att han kunnat be personen från båtföreningen om en tjänst som inte rört 

hundhållning. Åtkomsten till information av olika slag som möjliggörs i relationerna bland 

medlemmarna uppges ha potential att förse jobbsökande medlemmar med information och 

kontakter angående förvärvsarbete. Att kunna ta del av sådan information förutsätter dock att 

medlemmarna har en god etablerad relation till varandra sedan en tid tillbaka. Denna potential 

till socialt kapital uppges enbart av en informant men som dock själv aldrig utnyttjat den 
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typen av resurs. Det sociala kapitalet kan med ovanstående i åtanke därför konstateras som 

svagt och sällan förekommande i föreningslivet i en brukshundklubb.  

8.3 Normer  

Den här studiens forskning om en brukshundklubbs eventuella möjliggörande av socialt 

kapital har samtidigt bidragit till att karaktären av de sociala relationerna och helhetsbilden av 

den sociala strukturen i brukshundklubben lättare synliggjorts. Genom det finner jag sociala 

aspekter i föreningslivet som är intressanta att betona och reflektera kring. En intressant 

aspekt av den sociala strukturen är dess existens av normer. Enligt Coleman är normer 

betydelsefulla för att bland annat tillit och tillslutning skall kunna existera och upprätthållas i 

de sociala relationerna mellan individer. Så tycks också fallet vara för medlemmar i en 

brukshundklubb och för att förstå förutsättningarna till hur socialt kapital och organisatoriska 

kollektiva resurser överhuvudtaget blir möjliga för medlemmarna är Elias & Scotsons (2010) 

teori om normer, maktförhållanden och stigmatisering användbar i det här fallet (ibid).  

Teorin baseras på en undersökning i ett bostadsområde där det råder maktskillnader mellan 

två grupper som han kallar för ”etablerade och outsiders”. Författarna finner att förklaringen 

till den etablerade gruppens större innehav av makt och status kan härledas till gruppens 

starka inre sammanhållning som upprätthålls av social kontroll, något som outsider-gruppen 

saknar (Elias & Scotson, 2010:27–30). Ett tillvägagångssätt för att bevara sammanhållningen i 

den etablerade gruppen är att utöva social kontroll över dess gruppmedlemmar vilket blir 

möjligt genom upprättande av regler och normer för det sammanhang gruppen återfinns inom. 

Om normerna följs skapar de följaktligen en kollektiv identitet och gemenskap hos 

gruppmedlemmarna (Elias & Scotson, 2010).  

Elias & Scotson (2010:30–35) menar att det genom normerna uppstår ett slags 

”gruppkarisma” och för att medlemmar skall kunna få ta del av den förutsätts det att dem 

underkastar sig normerna. Hotas en grupps normer och identitet att upplösas kommer 

gruppens motstånd till uttryck genom stigmatisering och exkludering av individer/grupper 

(ibid.). Medlemmar ur den etablerade gruppen som har kontakt med eller omger sig av 

medlemmar som inte betraktas kunna leva upp till gruppens normer, riskerar att gå miste om 

gruppkarisma. Det kan också innebära en sänkning av deras status och respekt i gruppen. Av 

den anledningen har normer stort inflytande över individer och påverkar deras beteenden 

(Elias & Scotson, 2010:36, 51). Ett ytterligare sätt att bevara sammanhållningen i en grupp är 

genom exempelvis skvaller. Elias & Scotson (2010:152–154,157) menar att det inom en 

grupp av medlemmar finns s.k. skvallerkanaler varigenom olika saker och ting sprids. 
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Skvaller används både för att utestänga andra individer från gruppens resurser genom negativt 

skvaller, och för att förstärka individernas och gruppens status genom berömmande skvaller 

(ibid). 

Det empiriska resultatet i den här studien visar att det förekommer mycket normer i en 

brukshundklubb och för att få tillgång till det sociala kapitalet och de organisatoriska 

kollektiva resurserna behöver man som medlem förhålla sig till de rådande normerna. De 

”credit-slips” som skildras i ett tidigare avsnitt, vilka ger medlemmar fördelar i form av att de 

kan utnyttja kontakten med andra medlemmar för att få hjälp med saker och ting, underbyggs 

exempelvis av etablerade normer för givande och mottagande som återfinns i klubben. 

Normen beskrivs i det empiriska materialet som ett slags ”anda” som bygger på att man i 

klubben bör hjälpa till och ställa upp för varandra. Credit-slips möjliggörs genom att 

medlemmar väljer att följa normen. Medlemmar följer normen eftersom de enligt Elias och 

Scotson då belönas med tillgång till en så kallad ”gruppkarisma”. Att turas om att lägga spår 

och att komma med tips och idéer till varandra under träningsmoment är ett sätt på vilket 

medlemmarna visar att de underkastar sig normen. Gruppkarisman som är belöningen för 

medlemmarnas underkastelse av normen kommer i det här fallet till uttryck i termer av tillit. 

Tillit betraktas som värdefull resurs vilken medlemmarna utnyttjar i olika situationer i 

klubben. Att be någon om hjälp förutsätter till exempel att det finns en tillit mellan två 

personer. 

Ur det empiriska materialet urskiljs även olika former av konsekvenser som uppstår av att de 

etablerade normerna inte följts. Elias och Scotson förklarar att när en grupps identitet hotas av 

att individer byter mot reglerna tar gruppen till stigmatiserande och exkluderande metoder för 

att hålla kollektivets identitet intakt. Ett tydligt tecken på detta kan urskiljas ur sammanhang i 

klubben där normen om att återgälda varandra är av betydelse. Medlemmar som tar emot 

andra medlemmars tips under träningsmoment men som inte ger tillbaka och skyller på 

diverse ursäkter, det vill säga bryter mot reglerna om att hjälpa varandra, utsätts för social 

exkludering genom att andra medlemmar undviker dem och därmed utetsänger dem från att ta 

del av gemenskapen i klubben. Att utestängas från gemenskapen i klubben innebär att 

tillgången till värdefulla resurser hämmas. Genom att exkludera medlemmar som inte följer 

normerna kan de övriga medlemmarna försäkra sig om att sammanhållningen i klubben 

bevaras.  

Förutsättningarna för att kunna prestera bra på tävlingar och utvecklas inom hundsporten 

uppges i empirin till stor del vara avhängigt tillgången till andra medlemmars tips och 
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korrigeringar. Av den anledningen väljer majoriteten av klubbmedlemmarna att följa 

normerna om att ge och ta eftersom de inte vill gå miste om tillgången till värdefulla resurser 

eller riskeras utstättas för exkludering och stigmatisering. I det empiriska materialet beskrivs 

det att medlemmar noga väljer vilka de umgås med i klubben. Majoriteten av medlemmarna 

väljer att umgås med andra medlemmar som liknar dem själva, det vill säga medlemmar som 

även dem följer normerna. Rätt umgänge är inte enbart en förutsättning för att få tillgång till 

resurser, det minskar även risken att anklagas för att beblanda sig med ”normbrytare” vilket 

skulle kunna påverka de andra klubbmedlemmarnas uppfattning om den enskilde 

medlemmen.  

Att vårda relationen man har till de andra nämns också som betydelsefullt för innehavet av 

resurser. Att vårda en relation genom att till exempel ställa upp för någon annan, upplevs av 

medlemmarna som viktigt därför att det markerar deras tillhörighet i gruppen samtidigt som 

det vidmakthåller den kollektiva normen. I en brukshundklubb finns det normer som också 

innefattas av bland annat säkerhets- och ordningsmässiga aspekter. Att känna till att man inte 

stör någon som är ute på planen och tränar, att man inte hälsar på andras hundar hur som 

helst, att man plockar in saker man använt efter sig och att man har sin hund kopplad om man 

inte har koll på den, är alla exempel på regler som är avgörande för både medlemmarnas 

inträde i klubben och tillhörighet i träningsgrupper. En medlem som till exempel inte har pli 

på sin hund riskerar om man ser till det empiriska materialet att utsättas för stigmatisering. 

Stigmatiseringen uttrycks genom jargonger och baktalanden så som ”du vet den där”, ”hon 

har ingen koll” och har effekten av att den försvårar medlemmars inträde i träningsgrupper.  

Som Elias och Scotson nämner i sin teori är stigmatisering ett uttryck för individers 

avståndstagande gentemot dem som hotar gruppens normer. I det här fallet uttrycker de övriga 

medlemmarna sitt avståndstagande mot de normbrytande medlemmarna genom diverse 

nedlåtande uttalanden. Sammanhållningen bland medlemmarna upprätthålls genom att de 

genom stigmatiseringen lyckas utestänga normbrytarna från att ingå i träningsgrupper. Att 

tillhöra en träningsgrupp är grundläggande för att få tillträde till den kollektiva gemenskapen 

och därigenom tillgång till resurser så som information och förtroende. Att dessutom 

skvallerkanaler existerar i klubben bekräftas av informanterna genom hur de berättar att 

överträdelser av de olika normerna snabbt uppdagas bland medlemmarna och hur det ”sprider 

sig som löpeld”, som en informant uttrycker det. Medlemmar som presterar bra och för 

klubben framåt hyllas å andra sidan av medlemmar genom beröm. Enligt Elias och Scotson är 

beröm en form av positivt skvaller som stärker den kollektiva sammanhållningen genom att 
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medlemmar känner sig stolta över att tillhöra klubben. Det är följaktligen en form av social 

kontroll som bidrar till att normerna upprätthålls.  

Att medlemmar tillhörandes en brukshundklubb förmår tillskansa sig socialt kapital och 

organisatoriska kollektiva resurser beror följaktligen på att de känner till de normer som råder 

i föreningen och agerar därför inom ramen för vad som anses som accepterat och önskvärt 

beteende. Förekomsten av stigmatisering och exkludering som medlemmarna bevittnat när 

andra medlemmar begått normbrott förstärker ytterligare deras normativa beteende och bidrar 

till att socialt kapital och organisatoriska kollektiva resurser lättare tillgängliggörs dem. Det är 

medlemmarnas kännedom om normerna i klubben och sällsyntheten av normbrott som bidrar 

till att de sociala relationerna hålls samman och som får dem att uppleva det dem beskriver 

som ”god sammanhållning och stark gemenskap”.  

9. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att uppmärksamma den potential som föreningslivet i en 

brukshundklubb kan tänkas ha angående möjliggörandet av socialt kapital för medlemmar 

samt vilka effekter de har på deras sociala tillvaro. För att ta reda på om så var fallet inom det 

specifika fältet formulerades följande frågeställning -”Vilka sociala kapitalresurser 

möjliggörs via föreningslivet i en brukshundklubb och vilka är effekterna av dem?   

Resultatet i studien visar att en brukshundklubb inte innehar någon större potential vad gäller 

upprättande av socialt kapital för dess medlemmar. Det sociala kapitalet visar sig vara mycket 

svagt och begränsat. Den lilla mängd socialt kapital som möjliggörs via medlemmarnas 

sociala relationer uppkommer främst via tillgången till resurser i form av 

informationsspridning och tillslutning. Majoriteten av de sociala resurser som medlemmarna 

kan tillskansa sig via föreningslivet i klubben visar sig snarare vara organisatoriska kollektiva 

resurser. Det vill säga resurser vars effekter kommer till nytta inom ramen för den enskilda 

organisationen. Existensen av organisatoriska kollektiva resurser synliggörs i det empiriska 

materialet genom hur den övervägande delen av medlemmarnas utbyten omfattas av hund-och 

föreningsrelaterade aktiviteter, väntjänster och kunskaper. Eftersom effekterna av resurserna 

främst kommer till nytta för medlemmarna inom det organisatoriska sammanhanget fyller de 

inte någon större funktion utanför organisationen vilket minskar uppkomsten av socialt 

kapital.  
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Empirin visar också att tillskansningen av resurser är avhängigt huruvida medlemmar följer 

olika normer som råder inom brukshundklubben. Att ha kännedom om exempelvis hur man 

uppför sig på klubbgården och förhåller sig gentemot andra medlemmar är centralt för att 

tjänster och förtroenden skall kunna uppstå och utbytas. Medlemmar som inte följer de 

etablerade normerna riskerar att utsättas för social exkludering i termer av uteslutning från 

träningsgrupper och den totala gemenskapen i klubben, samt stigmatisering i form av diverse 

jargonger och baktalanden. Uppkomsten och användningen av organisatoriska kollektiva 

resurser och socialt kapital blir möjligt för medlemmar i en brukshundklubb tack vare att de 

känner till vilka normer som gäller och vet vilka konsekvenserna blir om de inte håller sig till 

dem. Rädslan för att betraktas som avvikare bidrar till att de följer normerna och belönas med 

olika fördelar (resurser) för underkastelsen av dem.  

I frågeställningen ställs också frågan vilka effekterna är av resurserna, det vill säga vad de 

förmår förse medlemmarnas sociala tillvaro med. De organisatoriska kollektiva resurserna och 

det lilla sociala kapitalet som möjliggörs i föreningslivet i en brukshundklubb har effekter på 

medlemmars sociala tillvaro genom att de bland annat förser många med ett större kontaktnät 

än vad de tidigare haft. Kontaktnätet underlättar för dem att bland annat få andras hjälp under 

träningssammanhang och tävlingsarrangemang. Genom tillgången till information kan de 

skaffa sig användbara kontakter för ett eventuellt jobb och det underlättar även för 

uppkomsten av praktiska väntjänster vid till exempel renoverings-och byggprojekt. 

Informationskanalerna som finns i brukshundklubben bidrar också till att medlemmar får ökad 

kunskap om allmänbildande och hundrelaterade kunskapsområden. Ur resurserna uppkommer 

även känslor av gemenskap och tillit gentemot andra medlemmar, något som medlemmarna 

upplever i form av ökad känsla av trygghet. Effekterna av resurserna leder slutligen till ett 

ökat intresse och engagemang för ideellt arbete inom ramen för föreningens verksamhet.  

10. Diskussion  

Vid starten av den här uppsatsen fann jag inte mycket forskning om socialt kapital inom just 

brukshundklubbar vilket delvis ledde till att jag kom att intressera mig för ämnet. Med stöd ur 

tidigare forskning om både hundars positiva effekter på människors välmående och sociala 

interaktion samt livsstilsföreningars bidrag till kreativt deltagande, betraktade jag en 

brukshundklubb som en god social plattform för uppkomsten av socialt kapital. Mitt 

hypotetiska antagande var att medlemmar av brukshundklubbar troligtvis var berikade med en 

stor mängd socialt kapital, något som empirin dock bevisade det motsatta. 



  

40 
  

Det sociala kapitalet hos medlemmar i en brukshundklubb är inte särskilt starkt och mycket 

begränsat. Däremot innehar medlemmarna en stor mängd organisatoriska kollektiva resurser 

som de utnyttjar i interaktionen med andra medlemmar. Anledningen till det svaga sociala 

kapitalet torde kanske bero på att brukshundklubben trots dess stora omlopp av människor 

med olika sociala bakgrunder, erfarenheter och kunskaper, uppvisar stor homogenitet inom 

föreningslivet. Det vill säga, det tycks finnas ett visst ”släkte” av människor som tränar på en 

brukshundklubb och som delar intresset av och uppfattningen om värdet på vissa resurser. 

Medlemmar utbyter huvudsakligen hundrelaterade tjänster med varandra eftersom det är de 

resurser som är av deras största intresse och som är till fördel för dem i sammanhanget. Det 

faktum att det också existerar mycket normer i brukshundklubben bidrar enligt min 

uppfattning till att det krävs stor ansträngning av medlemmarna för att resurser 

överhuvudtaget skall bli möjliga.  

Med ovanstående i åtanke öppnar de empiriska fynden upp för fortsatt forskning kring ämnet. 

Eftersom den här uppsatsen begränsats till att omfatta enbart ett visst antal medlemmar inom 

ett visst geografiskt område finns det plats för ytterligare forskning kring det sociala kapitalet 

i en brukshundklubb. Kan det vara så att geografiska skillnader spelar roll i sammanhanget? 

Flertalet av informanterna i uppsatsen var aktiva inom olika bruksgrenar. I en brukshundklubb 

återfinns en mängd olika hundsportsgrenar vilket väcker intresset för om medlemmar 

tillhörandes andra hundsportsgrenar har större potential vad gäller tillgången till socialt 

kapital?   

Avslutningsvis vill jag rikta uppmärksamheten kring det hinder jag stötte på under arbetet 

med uppsatsen. Min förhoppning från början var att varje brukshundklubb skulle 

representeras av medlemmar med de sociala bakgrundsfaktorerna; kön, styrelsemedlem, icke-

styrelsemedlem, långt respektive kort medlemskap. På grund av svårtillgängligheten i att få 

tag på informanter uppfylldes inte kvoten för de sociala bakgrundsfaktorerna inom varje 

enskild brukshundklubb. Dock fanns alla kategorierna representerade inom ramen för den 

totala sammansättningen av brukshundklubbarna. En jämnare representativitet bland 

kvinnliga och manliga medlemmar hade också varit önskvärt eftersom det hade förstärkt 

studiens generaliserbarhet ytterligare.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: 

Namn, Ålder, Kön, Antal år som medlem, Medlem i styrelsen, Hundsportsgren.   

1. Vill du börja med att berätta hur det kommer sig att du började här på brukshundklubben? 

2. Om du skulle ge en bild av klubben som helhet för någon som mig som inte är medlem, hur 

skulle du beskriva den då? 

3. Hur skulle du beskriva relationen mellan er medlemmar i klubben?  

4. Vad är det som gör att relationen som ni har är god/dålig?  

5. Upplever du att det finns en tillit mellan dig och andra medlemmar?  

6. Vad får er att lita på varandra? 

7.  Kan du ge exempel på sammanhang där du kunnat dra nytta av den tilliten emellan er?  

8. Känner du att om du t.ex. får råd eller hjälp av en medlem att du bör du ställa upp för den 

personen när den behöver hjälp?  

9. Skulle du säga att tjänster och gentjänster är vanligt förekommande inom klubben? 

10. Vad är det för slags tjänster som ni utbyter emellan varandra? 

11. Vad händer om någon inte återgäldar den andre? 

12. Tycker du att du har fått ett bredare kontaktnät via brukshundklubben? 

13. Upplever du att ni medlemmar delar med er av t.ex. information och kunskap till 

varandra? 

14. Har de andra medlemmarnas information och kunskaper varit till nytta för dig i olika 

sammanhang när du varit på klubben? 

15. Vad har informationen varit till nytta för dig i verkliga livet?  

16. Även om du personligen inte haft nytta av information utanför klubben, upplever du att du 

i din relation till andra kan få reda på saker och ting om du skulle vilja eller behöva det?  
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17. Finns det bland er medlemmar sociala regler och förhållningssätt som man förväntas följa 

och vad är det för slags regler? 

18. Om man förhåller sig till de existerande reglerna och förhållningssätten, vilka positiva 

följder upplever du att det ger dig personligen? 

19. Vad händer om man inte lever upp till den typen av regler och förhållningssätt? 

20. Tycker du att förväntningarna i hur man bör bete sig gentemot varandra i klubben stärker 

eller försvagar den totala sammanhållningen i klubben? 

21. Skulle du säga att det bland er medlemmar finns ett gemensamt intresse i att agera utifrån 

klubbens bästa, eller gör man saker främst av egenintresse?.  

22. Om du gör bra ifrån dig på t.ex. en tävling hur bemöts din insats av de andra i klubben? 

23. Skulle du säga att ju bättre du som medlem presterar ju större igenkännande får du från de 

andra?  

24. Händer det att brukshundklubben anordnar aktiviteter som inte enbart rör hundsport och 

hundhållning?  

25. Vad är det för slags aktiviteter? 

26. Händer det att medlemmar i klubben engagerar sig i ideella insatser?  

27. Upplever du att sedan du började engagera dig i hundsporten deltagit i samhällsaktiviteter 

som du annars inte hade engagerat dig i? 

28. Har du märkt om det arbetet ni utfört utanför själva klubbverksamheten har haft effekt på 

andra människor och/eller klubbar/organisationer? 

29. Hur mycket tid skulle du uppskatta att du spenderar ihop med andra medlemmar på en 

vecka? 

30. Anser du att du via andra klubbkamrater lärt känna ytterligare andra personer som du inte 

tidigare haft någon koppling till? 

31. Har de personerna varit medlemmar i den lokala brukshundklubben eller i någon annan 

klubb? 

32. Har du upplevt att du personligen haft nytta av de personerna inom hundsporten? 
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33. Har du upplevt att du haft nytta av de personerna i sammanhang utanför 

klubbverksamheten? 

34. Har din egen klubb haft nytta av ”löst knutna” kontakter i verksamheten?  

 


