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Förord  
Denna uppsats tillblivelse kommer sig av att vi uppsatsförfattare själva en gång varit 

medbjudna som gäster vid ett par festtillfällen anordnade av Round Table (RT) och Ladies 

Circle (LC), som är den fristående ”kvinnliga avdelningen” av Round Table. Eftersom vi 

dessförinnan inte ens kände till att företeelsen ”sällskapsklubbar” existerade så väcktes vår 

nyfikenhet på vad en klubb som denna gör och står för. När så examensuppgiften närmade sig 

och tillfälle därmed bjöds att få fördjupa sig i ett valfritt sociologiskt ämne, var vi inte sena att 

ta tillfället i akt att få avhandla detta fascinerande sociala fenomen.  

 

Vi vill här passa på att rikta ett stort tack till de klubbmedlemmar i Round Table som ställt 

upp som informanter i detta uppsatsprojekt. De har vänligt och tillmötesgående tagit sig tid att 

besvara alla våra frågor med intresse och engagemang. Utan deras medverkan och generositet 

när det gäller att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser av 

klubbverksamheten skulle vårt examensarbete/projektarbete inte ha kunnat genomföras. Vi 

vill också tacka vår handledare Peter Waara som peppat oss när vi känt oss osäkra och 

villrådiga, inte minst angående val av teoretiskt perspektiv.  

 

 

Boden 2006-05-25  

 

Eva Granberg  Marika Harlin 
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate and create a deeper understanding for the 

continuous survival of the social club “Round Table”. It takes its starting point in the 

fundamental social needs that exist in all of us human beings ever since the beginning of 

dawn. Round Table Sweden is the Swedish branch of the global social club Round Table that 

started the year 1927 in England. This study has used inductive and open method where the 

analysed data has come from recorded interviews of five members from Round Table in 

Boden. The question marks are based from themes as recruitment, solidarity, individual 

developments, responsibility to other members and the attraction of the club. The study shows 

that Round Table is an attractive reference group to a lot of young men. Furthermore, the 

organization fulfils a function in our society and because of that it also reproduces and 

remains over time. 
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Sammanfattning  

I vårt samhälle finns ett stort antal sociala klubbar och föreningar där Round Table Sverige är 

en av dessa. Denna klubb är den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round 

Table. Den första svenska Round Table-klubben startades redan år 1943 i Helsingborg. Trots 

vårt samhälles snabba utveckling och ständiga förändring så har dock klubben lyckats bestå 

utan att nämnvärt förändras. Vår avsikt med studien var att bidra till en ökad och fördjupad 

förståelse för vad som gör att sällskapsklubben Round Table kan bestå än idag. Studien tar 

utgångspunkt i individens allt sedan tidernas begynnelse grundläggande sociala behov. Vi 

valde att arbeta med en induktiv och öppen metod där vi insamlade vårt datamaterial genom 

bandupptagna djupintervjuer. Fem stycken djupintervjuer genomfördes med medlemmar ur 

Round Table i Boden. I frågeställningarna utgick vi ifrån teman som rekrytering, samhörighet 

och solidaritet, personlighet och individuell social utveckling, medlemsansvar samt klubbens 

attraktionskraft. Resultaten visade att rekryteringen av nya medlemmar sker genom att 

medlemmar bjuder in nya potentiella medlemmar som gäster vid sina sammankomster. 

Rekryteringen i Round Table riktas mot män i åldern 23-40 år vilket har skapat problem vid 

nyrekrytering. Anledningen är att i dagens samhälle avsätter potentiella medlemmar sin tid 

primärt för familj, barn och karriär och finner inte tid och energi att medverka i ideella 

klubbar. Kravet på potentiella medlemmar gör att inte vem som helst kan söka om 

medlemskap. På grund av att medlemmar bjuder in potentiella nya medlemmar med liknande 

åsikter skapas en homogen grupp med liknande åsikter och värderingar. Detta gör att man får 

en stark samhörighet och solidaritet med varandra. Den sociala utvecklingen sker mycket 

genom det nationella och internationella samarbetet mellan de olika Round Table-klubbarna. 

De enskilda medlemmarnas ansvar ligger i att de skall följa de normer och värderingar som 

Round Table har men även att inte avslöja vad som diskuteras i klubbsammanhang. För att få 

kvarstå i klubben måste man under kalenderåret medverka vid minst femtio procent av 

klubbmötena. Enligt ett funktionalistiskt perspektiv består Round Table på grund av att de 

fyller en funktion i samhället. De utgör dessutom en attraktiv referensgrupp för många 

människor bland annat på grund av de sociala sammankomsterna, skapandet av nya kontakter 

och det internationella nätverket.  
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 

 
Djupt rotat i människans själ finns ett orubbligt behov och en stark önskan om att få ”höra 

till”, en önskan om gemenskap och samhörighet med andra människor härstammande från 

individens grundläggande behov av mat, skydd och värme för säkerställandet av 

människosläktes överlevnad. Redan under mänsklighetens tidiga historia insåg man 

fördelarna av att gå samman i grupp för att gemensamt anskaffa föda och försvara sig mot de 

faror som hotade den egna artens fortbestånd. Att samarbeta med andra innebar en kraftigt 

ökad utsikt för individens överlevnad, och därmed också hela mänsklighetens fortsatta 

existens, jämfört med möjligheterna att enskilt överleva i en tillvaro full av livshotande faror.  

 

Dagens kontext innefattar naturligtvis inte ovannämnda sortens omedelbara och konkreta hot 

mot mänsklighetens existens. Ändå lever den då så påtagligt livsviktiga sociala driften kvar 

hos oss människor starkt utpräglad än idag. De jämförelsevis trygga livsvillkor vi lever under 

i dagens civiliserade samhälle kan vid en första anblick få människans starka sociala behov att 

te sig som en onödig och överflödig biologisk kvarleva; som ett arv sedan urminnes tider utan 

någon egentlig relevans för samtiden. Men vid en närmare betraktelse framgår det att vi även i 

vår tid behöver agera kollektivt för att kunna tillgodose olika intressen och värden, även om 

de är av ett annorlunda slag idag jämfört med i mänsklighetens gryning. 

  

Många intressanta tankar och idéer om grupper, kollektivt agerande och social samverkan har 

genom tiderna lagts fram av olika framstående tänkare. Hela teoretiska system har utvecklats 

och vidareutvecklas i hopp om att finna heltäckande förklaringar på hur grupper kan fungera 

och bestå. Inom sociologin/socialpsykologin har det bland annat diskuterats om en grupp kan 

vara någonting mer utöver dess medlemmar. Finns det någonting som kan kallas gruppsjäl 

eller kollektivsjäl? Sigmund Freud och Charles Darwin bland andra menade att grupper har 

hjordinstinkt, vilket innebär att den enskilde individen agerar helt annorlunda i gruppen än 

vad hon skulle göra som enskild individ. Liknande tankar framförde Emile Durkheim när han 

talade om gruppen som en enande kraft bortom den enskilda människan. Kollektivt 

medvetande (conscience collective) kallade han denna fristående kraft vilket i franska språket 

har en betydelse av både gemensamt samvete och gemensamt medvetande. Det kollektiva 

medvetande består enligt Durkheim av gemensamma värderingar och gemensam moral som 
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ledsagar och kontrollerar människors beteende och som är en förutsättning för social 

solidaritet. (Svedberg, 2003). 

 

I denna studie ville vi undersöka kollektivt handlande som i organiserad form fokuserar på 

just socialt umgänge. Därför uppsökte vi den mest ”renodlat” sociala organisation vi kunde 

komma på – en ideell sammanslutning vid namn Round Table (RT) sällskapsklubb. Detta val 

gjorde vi dels på grund av att klubben har som huvudsyfte att just utveckla socialt umgänge 

människor emellan, dels för att klubben har varit verksam mycket lång tid, drygt 60 års 

verksamhetstid bara här i Sverige, och detta utan att egentligen alls förändras till sitt innehåll 

(Internet 1). Vårt intresse för denna organisation rör främst dess attraktionskraft och det 

anmärkningsvärda förhållandet att den överlevt så pass lång tid i så gott som oförändrat skick 

trots vår snabba samhällsutveckling. 

 

Vi har en uppfattning om att Round Table fungerar som en referensgrupp för de människor 

som söker sig dit och att människor söker medlemskap på grund av de värden och normer 

som klubben står för. Detta i sig borde följaktligen borga för att oönskade element inte blir 

aktuella som medlemmar, men kan naturligtvis ändå inte betraktas som en hundraprocentigt 

säker ursållningsmekanism. Den positiva referensgruppen (aspirationsgruppen) representerar, 

enligt Svedberg 2003, det som önskas och eftertraktas av människor som vill tillhöra denna. 

De som är medlemmar i Round Table har innan de gått med varit medbjudna som gäster en 

eller flera gånger och får väl antas att i stor utsträckning redan innan medlemskapet ha delat 

klubbens normer och värderingar. Eftersom redan befintliga medlemmar rekryterar nya 

medlemmar ur troligtvis deras egen vänskapskrets så menar vi att alla medlemmar nog är 

relativt likasinnade redan från start. Därför blir det nog heller i de flesta fall inga problem med 

integreringen. En socialt homogen grupp, där konsensus råder, borde ha större möjligheter till 

överlevnad än en mer heterogen konfliktfylld grupp. Men enbart den sociala homogeniteten 

kan väl inte vara det fullständiga svaret på frågan om hur en organisation kan bli så oerhört 

långlivad och samtidigt så oförändrad i ett samhälle som utmärks av föränderlighet och 

obeständighet?         

 
1.2. Historik 

Round Table startades av den 28-årige engelsmannen Louis Marchesi. Han var från början 

rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han ansåg att de yngre medlemmarna i Rotary hade det svårt 

att få sina röster hörda och svårigheter att kunna yttra sig fritt i de äldre medlemmarnas 
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närvaro. Han bestämde sig därför att stifta en självständig rörelse med samma principer som 

Rotary stod för men med en övre åldersgräns på 40 år. Han ville skapa en klubb för att främja 

kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden samt skapa ett kontaktnät 

mellan jämnåriga (Internet 1).  

 

Den första klubben grundade Louis Marchesi i Norwich den 14 mars år 1927.                        

Round Table spred sig sedan vidare från England till Danmark. År 1943 kom Round Table till 

Sverige via Helsingör till Helsingborg där den första svenska klubben bildades. Sedan 

startades nya Round Table-klubbar i Göteborg, Stockholm och Kristianstad (Internet 1). 

 

Riksorganisationen Round Table Sverige (RTS) bildades år 1947 och bestod då av 6 klubbar. 

Idag finns det 152 klubbar i Sverige och dessa är uppdelade i 12 olika distrikt. Klubbarna är 

spridda från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Round Table är spritt i hela Sverige och finns 

i alla sorts samhällen, små och medelstora städer och i storstäder, i de större städerna finns det 

ofta flera klubbar. För att kunna väljas in som medlem krävs det att man är en man och är 

mellan 23 och 40 år samt att man stödjer, anammar och är aktivt verksam för Round Tables 

idéer (Internet 1).  

 

RTS har idag drygt 2 100 medlemmar och utgör den svenska grenen av de globala Round 

Table-klubbarna. RTS ingår också som medlem i Round Table International (RTI) där 

samtliga RT-länder finns representerade. Round Table är en världsomspännande organisation 

som finns i 57 länder med totalt omkring 36 000 medlemmar. RTS är även medlem i World 

Counsil of Service Clubs (WOCO) vilket är en internationell sammanslutning som består av 

Round Table och fyra liknande organisationer runt om i världen. I Boden-klubben – där denna 

studie är genomförd – finns för närvarande 14 medlemmar (Internet 1). 

 

Namnet Round Table kommer från sagan om kung Arthur och hans 24 riddare. Riddarna satt 

vid ett stort runt ekbord när de hade sina rådslag. Bordet var runt för att alla skulle känna sig 

likvärdiga, ingen skulle vara förmer än någon annan (Internet 1). 

 

"The design of the Round Table emblem is, however, an adaptation of the table which hangs in the Great Hall in 

Winchester. Although this is claimed to be the Round Table of the mythical court of King Arthur, it is in fact a      

representation which was made in the 13th century."                                                              (Internet 1) 
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Round Table är en politiskt och religiöst obunden klubb, det får inte bedrivas någon 

propaganda i frågor om detta i deras verksamhet. För att främja klubbens syfte så anordnas 

möten med föredrag, diskussioner och annan verksamhet. Round Table arbetar för att uppnå 

ett internationellt samarbete mellan klubbarna genom att medlemmarna aktivt deltar i 

nationella och internationella möten (Internet 1). 

 

Round Table Sverige (RTS) är en ideell klubb med syfte: 

• att främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.  

• att ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.  

• att understödja fritt och engagerat meningsutbyte.  

• att stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och 

utom landet.  

• att även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.  

Round Table Sveriges motto är: Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra) 

(Internet 1) 

1.2.1. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Efter en inledande bakgrundsbeskrivning och 

redogörelse för klubbens historik följer beskrivning av uppsatsens syfte, begränsningar och 

frågeställningar. Därefter tar metodkapitlet vid med redovisning av metodval och beskrivning 

av falldefinition och urval. Sedan följer en metoddiskussion varpå vi redovisar 

tillvägagångssättet och diskuterar uppsatsarbetets reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse av de etiska riktlinjer vi följer. Därefter beskrivs våra teoretiska 

utgångspunkter varefter vi lägger fram våra empiriska resultat. Uppsatsen avslutas sedan med 

ett diskussionsavsnitt samt förslag till fortsatt forskning.  
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1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av referensgruppteorin försöka förklara hur det 

kommer sig att sällskapsklubben Round Table Sverige, lyckats bestå så lång tid som drygt 60 

år utan att nämnvärt förändras då den ju verkar i ett samhälle som utmärks av just ständig 

utveckling och förändring? En förändringstakt som dessutom hela tiden tycks eskalera. Vi 

avser använda oss av ett funktionalistiskt perspektiv vid analysen av vår problematiserade 

fråga.  

 
1.4. Begränsningar 

Vi begränsar oss till att samla in vårt datamaterial inom endast en lokal klubb, Round Table-

klubben i Bodens kommun. Detta val görs utifrån att Boden är en av våra hårdast drabbade 

glesbygdskommuner vad gäller förlorade arbetstillfällen innebärande att många unga 

människor har lämnat och alltjämnt lämnar orten. På grund av detta tycker vi att det är särskilt 

intressant att kunna påvisa att förutsättningar för ett organiserat socialt umgänge, i form av en 

sällskapsklubb för just yngre män – med huvudsyfte att befrämja just socialitet – faktiskt finns 

kvar när många andra organiserade verksamheter, där det sociala mer betraktas som en 

”bieffekt”, dör ut.  

 

Anledningen till att vi väljer att behandla endast den ”manliga avdelningen” av 

sällskapsklubben Round Table är att klubben ursprungligen var en renodlad herrklubb, och än 

idag betraktas som främst en herrklubb, trots att det finns en ”kvinnlig avdelning” av Round 

Table. Men eftersom denna kvinnliga klubbsektion är självvalt fristående både till namn, 

”Ladies Circle” (LC), och till verksamhet (vilket dock inte förhindrar att många arrangemang 

och formella möten genomförs gemensamt med Round Table) bör Round Table också 

skäligen kunna definiera sig som ”herrklubb” utan risk att framstå som diskriminerande.      

       

En ytterligare avgränsning, tillhörande samma tema som ovan, består i att vi helt och hållet 

väljer bort frågor som rör kön och genus, då vi anser att det området är så omfattande att det 

förtjänar betydligt större utrymme än vad vi har möjlighet att bereda plats för här och nu.    

 

1.5. Frågeställningar   

Vi frågar oss om den långa överlevnaden på något sätt har att göra med klubbens fokusering 

på vårt kanske mest basala och essentiella behov, vårt över tid uppenbarligen oförändrade 
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sociala behov? Vad krävs av en organisation för att den ska genomleva samhällsförändringar 

över lång tid?  För att få svar på dessa övergripande frågor vill vi undersöka främst hur 

rekryteringen går till eftersom vi tror att rekryteringsförfarandet spelar väsentlig roll för 

klubbens fortlevnadsmöjligheter. Hur ser man å ena sidan till att få in den sorts människor 

som kan bedömas vara fruktbart personlighetsmaterial för klubbens fortsatta existens, och 

vilka anordningar har man ställt upp för att å andra sidan selektera bort icke önskvärda 

element? Vad händer om en medlem bryter mot klubbens normer och värderingar? Vad görs 

för att rätta in den medlem i ledet som håller på att falla ur? Tar klubben överhuvudtaget på 

sig något rehabiliteringsansvar för medlemmar som inte uppfyller normerna, eller utesluts 

man helt enkelt? Vi söker också svar på frågor om klubben har en ”uppfostrande” funktion för 

medlemmarna. ”Styr” klubben sina medlemmar mot unisona principer och uppfattningar? Har 

klubben med andra ord en socialiserande funktion? Vi ställer också en direkt fråga till 

informanterna om hur de själva uppfattar sin utveckling inom klubben. Tycker medlemmarna 

själva att de rör sig i riktning mot ett uppnående av klubbens syften, och i så fall på vilket 

sätt?  
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2. Metod 

 
2.1. Tidigare forskning 

Studien baserar sig på fem stycken intervjuer med klubbmedlemmar i sällskapsklubben 

Round Table i Boden. Undersökningen startade med en litteratursökning via LTU:s biblioteks 

databaser för att finna ut vad som redan fanns skrivet och forskat om när det gäller 

sällskapsklubbar i allmänhet och Round Table i synnerhet. Endast sökning i svenska register 

har genomförts eftersom vårt intresse för sällskapsklubben rörde främst nationella 

förhållanden. Vi fann någon enstaka elitstudie, bland annat om Rotary, men ingenting om 

Round Table i något som helst avseende. Överhuvudtaget fann vi ingen forskning kring 

fenomenet ”sällskapsklubbar”. De sökord som användes var: elit, elitstudie, funktionalism, 

holism, homogenitet, ideella sammanslutningar, informell makt, maktelit, mansklubbar, 

nätverk, ordenssällskap, referensgrupper, Rotary, Round Table, Round Table Sverige, 

sammanhållning, social kontroll och sällskapsklubbar.  

2.2. Metodval  

Eftersom metodvalet styrs av syftet så ansåg vi att en kvalitativ metod lämpade sig bäst i detta 

fall. I kvalitativa studier är det, enligt Trost (1993), oftast ointressant med representativt urval 

i statistisk mening, där forskaren går ut med en stor mängd enkätfrågor med fasta 

svarsalternativ till ett stort antal respondenter. Där de kvantitativa studierna eftersträvar likhet 

så långt det går, vill forskningen i kvalitativa studier snarare finna olikheter, lyfta fram och 

synliggöra det unika och ovanliga. Målet är att upptäcka variationer, strukturer och processer 

vid analysen av materialet (Starrin, 1994).  

Då syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för ett samhälleligt fenomen så tyckte 

vi att det bäst lät sig göras genom djupintervjuer. Utifrån vår ambition att nå en djupare 

förståelse för det vi studerar ansåg vi oss därmed ha valt den mest adekvata metoden för vårt 

syfte.  

 

2.3. Falldefinition 

I överensstämmelse med vårt kvalitativa metodval var vårt arbetssätt i huvudsak induktivt 

präglat. Det vill säga, vi gick in relativt ”neutralt”, utan fastställda hypoteser, och lät det 
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empiriska materialet – intervjuerna – till stor del få tala för sig själva. Detta skedde via av oss 

utvalda citat vilka vi fann särskilt adekvata och lämpliga för vår problematiserade fråga.  

 

I undersökningen redovisade vi deskriptivt det vi studerat.  Trots att den induktiva ansatsen 

kännetecknas av ett fördomsfritt utgångsläge så går det inte att bortse från att en viss 

förförståelse för det fenomen som ska studeras alltid finns med i bakgrunden. I vårt fall kom 

det bland annat till uttryck i att vi redan på förhand hade en uppfattning om att när människor 

kliver in i en redan väletablerad social organisation för att ta del av dess redan inrättade 

strukturer, så kan de inte undgå att bli påverkade av organisationens inneboende intentioner 

samtidigt som de också i någon mån kanske bidrar till omformandet av nämnda befintliga 

strukturer. Vi menar att detta är ett komplext och mångfacetterat fenomen som egentligen inte 

låter sig förstås i alla dess aspekter genom endast ett fåtal intervjuer.  

 

Vi hade också en uppfattning, vilket visade sig stämma, om att det vi bestämt oss för att 

studera, Round Table och orsakerna till dess långlivade existens, är något som inte tidigare 

studerats vilket också gav studien heuristisk karaktär. Att referensgruppsteorin kanske kunde 

hjälpa till att förklara detta med Round Tables överlevnadsförmåga kan också betraktas som 

en del av förförståelsen. 

 

Vi menar också att sällskapsliv och sociala kontakter, i vilken form de än må ta sig uttryck, 

faktiskt angår alla människor. All sorts föreningsliv, oavsett om syftena har mer konkreta och 

samhällsnyttiga mål och meningar än att vara enbart sociala, hyser troligen i grund och botten 

ett inte så litet mått av också rent sociala behov som kräver sin tillfredställelse. Att belysa 

specifikt sällskapsklubben Round Table och dess överlevnadsförmåga som ett unikum för ett 

mer allmänförekommande fenomen ger också studien partikularistiska drag, vilket enligt 

Merriam (1994) uppfyller det fjärde och sista kriteriet för det som skall vara närvarande i en 

undersökning med fallstudiekaraktär. 

 

2.4. Urval  

När vi gjorde vårt urval av informanter planerade vi att ta hjälp av distriktsordföranden för 

Stockholmsdistriktets Round Table. Han lovade att bistå oss med hjälp i vårt projektarbete 

tillsammans med distriktsordföranden för klubbarna i kommunerna Boden, Gällivare, Kalix, 

Luleå, Lycksele, Piteå, Skellefteå och Umeå.  
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Vi etablerade vår första officiella kontakt med Round Table via e-brev till Norrlandsdistriktets 

ordförande efter att ha ”hittat” honom på Round Tables: s hemsida. Efter att vi kontaktat 

honom kontaktade han i sin tur Stockholmsdistriktets ordförande som vi fick svar från med 

löfte om deras gemensamma hjälp. Vi bestämde då tillsammans med dessa två herrar att de 

skulle fungera som kontaktpersoner/nyckelpersoner åt oss varpå vi bad dem gå ut med en 

förfrågan till klubbens medlemmar om intresse för att delta i vår studie. Ett informationsbrev 

om vårt projekt delades ut till blivande informanter via nämnda kontaktpersoner. Vår första 

informant skaffade vi dock på egen hand genom mailkontakt med Old Tablers (OT): en före 

detta Round Table-ordförande som nu var verksam i Old Tablers, en avdelning av 

sällskapsklubben för dem som passerat den övre gränsen 40 år. Han ställde hjälpsamt och 

villigt upp på vår första intervju. Resterande informanter anskaffades av Norrlandsdistriktets 

ordförande som också själv tillmötesgående ställde upp och lät sig intervjuas.  

 

2.5. Metoddiskussion 

Vi var medvetna om att en urvalsmetod där en eller två nyckelpersoner tog hand om 

utväljandet av samtliga informanter hade sina brister (men säg den urvalsmetod som inte 

brister i något avseende). Eftersom vi helt och hållet överlät urvalet till utomstående så 

förlorade vi på sätt och vis också kontrollen över ett viktigt skede i processen. Visst kunde vi 

ha ställt upp vissa konkreta urvalskriterier för nyckelpersonen/nyckelpersonerna att ta i 

beaktning och följa vid urvalet, men de medvetna eller omedvetna kriterier på ett mer 

egenrådigt plan som nyckelpersonen/nyckelpersonerna sedan gick efter när den/de gjorde sina 

val kunde vi ändå inte veta någonting om, än mindre råda över. Risken var att vi fick en viss 

”sorts” informanter: de mest utåtriktade och aktiva. Å andra sidan hade vi en uppfattning om 

att de allra flesta medlemmarna i Round Table faktiskt är utåtriktade och aktiva till sin 

läggning eftersom en klubb som har som syfte att medlemmarna ska umgås och vara socialt 

aktiva borde attrahera just sådana personligheter. I och med detta räknade vi därför ändå med 

att de informanter som tilldelades oss var representativa för klubben. 

 

Trots att klubbmedlemmarna är utåtriktade och sociala var det svårare att få informanter än vi 

föreställde oss. Vi uppfattade inte detta som ointresse eller ovillighet att ställa upp för oss och 

vårt projekt utan snarare handlade det om svårigheter för medlemmarna att hinna med. De 

flesta medlemmar har förutom arbetet och engagemanget i Round Table (som också kräver 

sin tid) även familj, eget hus och ibland även eget företagande.  
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2.6. Tillvägagångssätt  

Vi använde oss av bandspelare vid alla intervjuer och vi valde detta förfaringssätt för att 

avslappnat kunna koncentrera oss på samtalet. Ingen av informanterna hade något emot att bli 

bandad. En intervjuguide användes för att till viss del strukturera intervjuerna.  

 

Vi skrev ut alla intervjuerna ordagrant för att senare analysera materialet efter flera noggranna 

genomläsningar. Från tidigare uppsatser där vi varit fler än en författare har vi erfarit att 

användandet av en matris där olika teman arbetas fram underlättar inte bara tolkningen av 

datamaterialet i analysprocessen utan också fördelningen av skrivarbetet då uppdelningen i 

teman kraftigt minskar risken för onödigt ”dubbeljobb”. Eftersom vi var två författare i detta 

uppsatsprojekt valde vi att arbeta med det empiriska materialet utifrån en sådan matris. De 

teman vi fann blev till de rubricerade stycken som empirin är indelad i, vilka i sin tur har 

utgångspunkt i den intervjuguide som användes vid materialinsamlingen.      

  

2.7. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten (tillförlitligheten, precisionen) i vårt mätinstrument var svårbedömd eftersom vi 

själva skapade vårt mätinstrument. Enligt Ejvegård (1993) ökar alltid risken att reliabiliteten 

blir lägre vid användning av egentillverkade mätinstrument. Validiteten (det vill säga om vi 

lyckades mäta det vi avsåg att mäta) var naturligtvis direkt beroende av reliabiliteten. Vi 

ansåg i alla fall att metodvalet med intervjuer bäst tjänade vårt syfte med tanke på det vi vill 

uppnå med vårt projekt – att få en förståelse för hur Round Table kunnat överleva i så gott 

som oförändrad form i ett samhälle så markant kännetecknat av förändring och utveckling. 

 

2.8. Etiska riktlinjer 

Vi informerade klubbmedlemmarna om syftet med intervjuerna, att vi endast skulle komma 

att använda materialet för det avsedda ändamålet och att det skulle förvaras oåtkomligt för 

utomstående för att sedan förstöras. Likaså förklarade vi att de när som helst hade rätten att 

dra sig ur om de så önskade och att vi för att skydda deras anonymitet skulle använda 

fingerade namn samt att endast de personuppgifter som är oidentifierbara och relevanta för 

studiens syfte skulle komma att tas med (Dahl, Smeder 1993:121)  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
3.1. Funktionalism 

Sedan andra världskriget fram till mitten av 1960-talet var funktionalismen det dominerande 

perspektivet inom samhällsvetenskaperna, men dess huvudidéer kan härledas så långt tillbaka 

som till Aristoteles och den antika filosofins tänkande (Andersen, 1996).  

 

Funktionalismen har representerat ett viktigt teoretiskt perspektiv i samhällsvetenskaperna 

ända sedan Herbert Spencer och Emile Durkheims dagar, och under den senare delen av 

1800-talet, när dessa två var som mest verksamma, var det vanligt förekommande att jämföra 

samhället med en biologisk organism. Detta sätt att betrakta samhället, som ett målinriktat 

socialt system där olika delar fyller speciella uppgifter som är inriktade på hela systemets 

fortlevnad, har man lånat från naturvetenskapen med dess biologiska system (Andersen, 

1996).  

 

Många samtida samhällsteoretiker använde sig av just denna analogi för att förklara hur 

samhället fungerar och består. De enskilda organen i kroppen kan förklaras utifrån de 

funktioner de har för organismens överlevnad som helhet, och på liknande sätt menade bland 

annat Durkheim att samhällets institutioner kan förklaras kausalt och funktionellt utifrån deras 

bidrag till den sociala integrationen (Andersen, 1996).  

 

Durkheim menade att ändamålsförklaringar är otillräckliga i samhällsvetenskaperna. Det 

behövdes också orsaksförklaringar som i naturvetenskaperna. Men enbart orsaksförklaringar 

räcker inte heller eftersom komplexa samspel och växelverkan mellan enskilda element inom 

ett självreglerande system måste kunna förklaras. Därför behövs funktionsförklaringar 

(Andersen, 1996).  

 

Spencer menade att de institutioner som överlever är relativt överlägsna, på samma sätt som 

individer bäst anpassade till sin miljö för släktet vidare och fortplantar sina gener till framtida 

generationer. Principen om the survival of the fittest gäller således för samhällsvetenskapen 

likaväl som för naturvetenskapen (Månson, 2003).  
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3.1.1. Organismanalogin 

Med den biologiska organismen som modell får vi förklarat för oss att vi måste se till helheten 

för att förstå de olika delarnas funktioner: När hjärtat pumpar blodet runt i kroppen blir verkan 

att cellerna får energi och att slaggprodukter i cellerna forslas bort. Ökar kroppsaktiviteten så 

ökar också hjärtfrekvensen med den följden att blodcirkulationen blir snabbare och 

energitillförseln ökar. Det beskrivna är ett normalt orsak/verkan-samband. Poängen är att 

hjärtats funktion är att pumpa runt blodet därför att cellerna skall få energi och så vidare. Att 

hjärtat verkar på detta sätt är det som förklarar hjärtats verksamhet, i en viss mening är det 

verkan som förklarar orsaken. Här kan man tala om kausal ”feedback” (återkoppling). Ytterst 

så har hjärtat som funktion att upprätthålla organismen. En samverkan mellan hjärtats aktivitet 

och kroppens övriga organ ser till att vidmakthålla organismen som helhet (Brante, 2001) 

 

En funktionsförklaring påvisar att något bibehålls till följd av sina fördelaktiga konsekvenser 

(och förändras eller elimineras till följd av ofördelaktiga konsekvenser), då konsekvenserna 

genom olika mekanismer återverkar på det fenomen som gav upphov till dessa konsekvenser 

(Brante, 2001). I den moderna samhällsteorin tar det funktionella synsättet utgångspunkt i 

aktiviteter, seder eller ritualer som tar hand om olika uppgifter som samhället i sin helhet drar 

nytta av (Andersen, 1996).   

  

3.2. Referensgruppsteori 

Nationalencyklopedin definierar referensgrupp som ”Grupp med vilken en individ identifierar 

sig. Gruppen används som norm för självuppfattningen och för värderingar av olika slag. 

Individen behöver inte nödvändigtvis vara medlem i sin referensgrupp, som kan vara till 

exempel ett politiskt parti eller ett religiöst samfund” (Internet 2). 

 

Termen referensgrupp var först benämnd/grundad/myntad av Herbert Hyman i ”archhives of 

psycohology”. Referensgrupper används av individer för att jämföra sin egen situation. 

Hyman skilde mellan medlemsgrupp som individen tillhör och referensgruppen som används 

som jämförelse. En referensgrupp kan både vara eller inte vara en medlemsgrupp. I början var 

inte referensgruppen så bra identifierad. Den var inte heller länkad på ett klart sätt mot 

socialpsykologiska och sociologiska teorier. En uppdelning som oftast används är mellan:  

 



 18 

-Funktionalistiska studier som belyser funktionen av referensgruppen. Antingen genom en 

normaliserad standard eller genom jämförande referenspunkter. 

- Symbolisk Interaktionism som belyser referensgruppen, som delar samma världsperspektiv 

för att stärka självkänslan (Marshall, 1998). 

 

Användbarheten av referensgrupper är ändock fortfarande obesvarad. Vissa kritiker säger att 

det skapar mer problem än vad det löser. Ett av de fundamentala problemen är att vi inte vet 

vad som styr en individs sätt att välja grupp. Det verkar som att en individ väljer olika 

referensgrupper beroende på vilken tid i livet man befinner sig. Ett annat problem är graden 

av specifika eller generella referensgrupper. Men även om referensgrupper inte är precisa eller 

exakta så är de ändock användbara för att analysera sociala beteenden (1998, Marshall).  

 

Referensgrupp är den grupp som en individ identifierar och jämför sig med. Referensgrupp 

som begrepp kan användas på flera olika sätt och inom olika områden. Ofta så beundrar man 

en referensgrupp på avstånd, man har lust att efterlikna dessa grupper. Det kan till exempel 

vara en popgrupp eller ett ishockeylag som man beundrar och ser upp till. Det kan också vara 

en önskan om att tillhöra en viss referensgrupp, som att få tillhöra det trendiga innefolket på 

krogen eller att få vara medlem i det populära gänget i klassen. I båda dessa exempel kommer 

referensgruppen ha en normerande verkan i förhållande till uppfattningar och 

handlingsmönster. Begreppet kan ses ur en annan synvinkel också: medlemskapet i en grupp 

innebär att vi kan jämföra hur vår grupp har det i jämförelse med medlemmar i andra grupper, 

vilket kan föra med sig att vi blir glada och nöjda över hur bra vi har det, eller tvärt om, att vi 

blir missnöjda (Brante, 2001). 

    

3.3. Definitioner 

3.3.1. ”Conscience collective” 

Ett nyckelbegrepp av Durkheim som innebär ett system av gemensamma idéer som är 

karakteristiska för ett samhälle och som präglar de enskilda individernas uppfattningar 

(Andersen, 1996). 

 

3.3.2. Funktion 

Tanken att en sed eller liknande bevaras därför att den har gynnsamma konsekvenser för (en 

del av) samhället. (Återverkan – ”feedback” – från konsekvenserna till orsaken.) Själva ordet 
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”funktion” kommer från latinets ”fungor” eller ”functus” och har betydelsen att fullfölja eller 

utföra något (Andersen, 1996).  

 

3.3.3. Funktionalism 

En viktigt teoretiskt perspektiv inom samhällsvetenskaperna alltsedan Durkheims tid 

(Gunierussen, 1996). ”Begreppet funktionalism används i samhällsvetenskaperna om de 

effekter som sedvänjor, handlingsmönster och institutioner har på hela (eller delar av) 

samhället” (Brante, 2001, sid 94).  

 

3.3.4. Socialisation                                                                                                                                                               

(eng., av socialize 'socialisera'), inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som 

medför att individen formas till en personlighet. Genom socialisation internaliserar individen 

samhällets eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, 

en process som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet. Till de viktigaste socialisations-

agenterna hör familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet, och massmedia. Den primära 

socialisationen äger rum under barnaåren, i första hand inom familjen, medan den sekundära 

socialisationen betecknar ungdoms- och vuxenlivet. Begreppet används till exempel för att 

förklara konformt beteende och därmed bevarandet av den samhälleliga ordningen, men även 

för att förklara reproduktionen av klassklyftor och kulturella skillnader mellan grupper 

(Internet 2). 
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4 Resultat 
 
4.1. Presentation av informanterna 

Vi har intervjuat fem av Bodenklubbens 14 medlemmar som har varit eller fortfarande är 

medlemmar i sällskapsklubben Round Table i Boden. Den första personliga kontakten med 

informanterna togs av oss via telefon efter det att vi fått intressenternas namn och 

telefonnummer av våra nyckelpersoner. De aktuella informanterna David, Anton, Kalle, 

Lennart och Johan (fingerade namn) var helt okända för oss fram till intervjutillfället. Våra 

aktuella informanter från Round Table presenteras här nedan: 

 

David är 39 år och har varit medlem i sedan 1991, femton år. Anton är 35 år och har varit 

medlem sedan 1997, nio år. Kalle är 35 år och har varit medlem sedan november 2005. 

Lennart är 42 år och har varit medlem i Round Table sedan han var 23 till 40 år men är sedan 

två år tillbaka ”past member” och medlem i Old Table. Johan är 39 år och har varit medlem 

sedan 1991, fem år. 

 

Presentationen av intervjuerna sker i form av teman som har utformats utifrån det som har 

framkommit av våra intervjufrågor. Vi har utgått från teman som: rekrytering, samhörighet 

och solidaritet, de fasta hållpunkterna som finns inom klubbverksamheten, hur klubben 

påverkar medlemmarnas personliga utveckling, krav och skyldigheter som medlemmarna har 

gentemot klubben samt vari klubbens attraktionskraft ligger. 

 

4.2. Rekrytering 

4.2.1. Gästsystemet  

Rekrytering av nya medlemmar till Round Table sker på så sätt att man blir medbjuden som 

gäst av en redan befintig medlem. De grundkrav som ställs är att man är en man och är mellan 

23 och 40 år. Samtliga av våra informanter blev medlemmar genom att de först blev 

medbjudna som gäst av någon som de kände eller var bekant med. Kalle berättar: ”Det gick 

till så att jag blev medbjuden av en som jag lärt känna genom mina barns kompisar kan man 

säga, en av min pojkes polares pappa. Han frågade om jag ville hänga med.” 
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Alla våra informanter blev medbjudna mer än en gång innan de bestämde sig för att gå med 

som medlem. Hur många gånger man varit med som gäst och hur lång tid det tagit innan man 

bestämt sig för att gå med som medlem varierade bland våra informanter. Kalle berättar 

vidare att han tackade nej första gången han blev medbjuden: ”Så har det gått till.  En lång 

sträcka, jag har varit medbjuden på möten och så där och fått känna mig för.” 

 

Samtidigt som gästerna får känna sig för i sin egen takt så har de möjligheter att få ta del av 

klubbverksamhetens olika aktiviteter och möten vilket gör att man som gäst verkligen får se 

vad det innebär att vara med som medlem. Johan beskriver hur det var för honom:  

 

Jag blev inbjuden till någon middag, någon fest, möten, jag var på nåt studiebesök. Så jag var 

med en fyra-fem gånger. Jag var väl osäker på konceptet som sådant och kände att jag kanske 

inte var den som skulle passa in i en sån här klubb… tyckte jag. Men sen har jag upptäckt att det 

funkat bra, jag trivs jättebra. Det ger mig väldigt mycket. Man måste som upptäcka allt som det 

kan ge, och sen har man mycket att ge själv också. 

 

Lennart berättar att oftast så har gästen någon typ av anknytning till den som man blir 

inbjuden av: 

  

Ja alltså, i RT är det är ju så här att man blir medbjuden som gäst. Någon känner någon som 

känner någon. Det kan vara grannar eller arbetskamrater eller någon som man bjuder med som 

gäst. Jag blev medbjuden av min optiker 1988, han tog med mig som gäst i RT.  Jag gick med 

som gäst ett antal gånger och blev sen tillfrågad om jag ville gå med som medlem, och på den 

vägen är det, och det är några år sen nu.  

 

4.2.2. Olika rekryteringsvägar 

Tillvägagångssättet när man blir medlem i Round Table är att man blir medbjuden som gäst 

av någon man känner som redan är medlem, men det går också söka sig till Round Table 

genom att ta kontakt med dem via deras hemsida. Detta är dock inte vanligt, men när det sker 

så är tillvägagångssättet detsamma, man blir alltid först medbjuden som gäst. Lennart 

beskriver det så här:   

 

Det är bara att bli medbjuden via kontakter. Det är så man kommer med. Sen kan man givetvis 

fråga också om man går in på hemsidan. Det har hänt att någon har ställt frågan om det här kan 

vara nåt för mig. Och då slussas den killen via en distriktsordförande vidare till en klubb och sen 

får den klubben ta kontakt. Vi nekar aldrig någon att försöka bli medlem, är man en man mellan 

23 och 40 år så är man välkommen att höra av sig och, det är öppet kan man säga. 
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På hemsidan går det inte att ”bara” anmäla sig och automatiskt bli medlem. Man kan gå in 

och läsa om klubben och dess verksamhet och få en inblick i vad det är de sysslar med och 

vad som är syftet med klubben. Den som är intresserad av att bli medlem kan då ta kontakt 

med klubben via deras hemsida och genom den vägen bli inbjuden som gäst.  

 

Anton säger: 

 

Skulle någon göra det, liksom skriva till oss direkt bara så där rakt av att det här verkar 

intressant, jag skulle gärna vilja bli medlem, då bjuder vi in dom. Då bjuder vi in dom på kanske 

en allmän tillställning först och sen en klubbkväll och försöker få dom att vara med på allting så 

dom ser vad vi håller på med.  

 

Det är viktigt för medlemmarna att gästerna får känna sig för om klubben har ett koncept som 

de är beredda att ställa upp på. Att vara med i Round Table kräver ett relativt stort 

engagemang av medlemmarna, bland annat att man är närvarande på minst 50 procent av 

sammankomsterna. Round Table är en social sällskapsklubb som går ut på att man umgås med 

varandra, har kul, och på så sätt skapar ett tight kontaktnät mellan medlemmarna, De beskriver 

det som ett brödraskap. Därför är det viktigt att gästen får känna sig för.  Anton säger: 

”…därför att dom ska känna: ’är det här nåt för mig, kanske är det för intimt eller - nej, jag 

vill ha lite mindre, lite mer allmänt så där’.” 

 

Det är olika i olika klubbar vad som gäller när en gäst avisas som medlem. I Round Table i 

Boden har medlemmarna bestämt att alla medlemmar i klubben ska känna att medlemmen 

”känns rätt” innan den blir invald. David säger: ”Ja, fast samtidigt så är det ju lite olika, ska 

man gå precis efter RT-stadgarna så säger de vissa saker, att det ska vara en viss procent av 

klubben som ska säga nej, men i Boden har vi sagt att alla ska känna för det.” 

 

Om man är medlem i Rond Table och flyttar till en annan ort så är det inga problem att bli 

medlem i den stad som man flyttar till. Johan förklarar: ”Ja, då får du ’transfer’ till nästa 

grupp, för har du en gång varit med i en klubb och flyttar, då får du komma med i nästa.”  

 

Är det så att man kommer till en ny stad och vill gå med för att skapa kontakter så kan man 

kontakta någon som är med i klubben och berätta att man är intresserad och gärna vill komma 

på ett möte. Johan fortsätter: ”då säger vi ju inte ’nej’ utan vi välkomnar ju alla. Vi vill ha 
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många gäster. Det berikar ju oss också att vi blir olika, att det inte bara är ’vi’.” Johan 

berättar vidare att i och med det nätverk som klubben skapar, både internationellt och 

nationellt så händer det också att personer blir föreslagna som blivande medlemmar även på 

andra orter.  

 

Sen är det ju vissa som har blivit föreslagen av medlemmar på andra orter: Nu finns det en kille i 

Boden, han är en mycket bra kille, jag vill att ni tar kontakt med honom och bjuder in honom till 

ett möte. Så då gör vi ju det. Då ringer vi upp honom: Vi har fått tips om dig, välkommen till oss. 

Men då är det ju ofta på samma sätt, att dom är på ett par möten och sen så… 

 

4.2.3. Nyrekryteringsproblematiken 

Medlemmarna ser det som en svårighet att ha andra rekryteringsvägar än den befintliga: att 

man bli medbjuden som gäst. De upplever att det skulle underlätta att få fler medlemmar om 

det fanns andra bra rekryteringsvägar. Men samtidigt menar de att det är svårt att hitta andra 

sätt som skulle fungera bättre. De menar att om det skulle vara helt öppet för alla att bli 

medlemmar så är möjligheten stor att det skulle komma många som egentligen inte har något 

riktigt intresse av klubben. De menar att det krävs att medlemmarna har ett genuint intresse 

för klubbverksamheten och att de känner ett engagemang för både klubben och dess 

medlemmar för att klubben ska kunna fortleva.  

 

Anton förklarar det så här: 

 

Det som är viktigt för en sån här klubb… eftersom att... speciellt då en liten ort som Boden, det 

är ju det att det är svårt att… vad ska jag säga.... dom medlemmar som är med måste ju vara 

väldigt engagerade för att klubben ska fortleva. Det är inte som en fotbollsklubb då man samlas 

runt fotbollen och har matcher, det är inte riktigt så. Utan här samlas vi runt andra saker där 

medlemmarna är innehållet i mångt och mycket.  

 

De som blir medlemmar måste vara engagerade och kunna tänka sig att vara med de kvällar 

och dagar som det krävs av medlemskapet. De menar att ett sådant gästsystem som Round 

Table har, att gästerna får vara med och känna sig för, gör att man ”sållar ut lite”. Detta gör att 

man lättare får seriösa och engagerade medlemmar på en gång.  

 

Det ska inte vara för lätt att gå med heller, för att då tror jag att man får väldigt många som 

kanske inte känner för det. Och sen så ska det bygga på ömsesidigt förtroende. Dom man väljer 

in är... vad ska man säga…”rätt” låter ju så fel men det är lite så ändå, fast ”rätt” utifrån en 
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ganska allmän synvinkel. Att man är engagerad, att man liksom vill vara med och bygga upp 

klubben så att den blir bättre.  

 

Klubbmedlemmarna upplever att ett av deras största problem är att rekrytera nya medlemmar 

i den omfattningen som det finns behov av. Till en del beror det nog på att Boden är en 

mindre ort vilket gör att rekryteringsunderlaget är relativt litet. Men också det höga tempo 

som samhället har idag och att man har barn, familj och karriär att ta hänsyn till, vilket gör att 

man inte har så mycket tid över, tros vara ytterligare en anledning till att det är svårt att fånga 

upp nya medlemmar. 

 

Kalle säger: 

 

Jag skulle nog vilja säga att rekrytering kanske är det som vi behöver jobba mest på. Det borde 

finnas andra sätt, men samtidigt är det svårt att veta vilka och hur man ska göra det. Det går som 

inte och gå ut och annonsera – Hej, här finns vi, kom och kolla! Det kanske är ett sätt men jag 

menar det att det är inte lätt idag. Så det tycker jag, att finns det bättre sätt så ska man hitta dom 

och använda dom. 

 

Vi frågar då Kalle om hur han tror det skulle bli om man annonserar, om han tror att det då 

skulle komma med ”vem som helst”: 

 

Jo, men samtidigt så är det ju så att... jag tror att dom flesta har ju alltså liknande, det här med att 

man provar först ett tag innan man blir invald. Man kanske är med ett halvår på möten och så 

vidare och lär känna personer i fråga och tvärt om, och känner att det känns rätt för en själv och 

allt det där. Så det tror jag nog skulle funka ändå faktiskt. Att man har en startsträcka, det är ju 

inte så att dom kommer dit och blir invalda på samma dag. 

 

4.2.4. Inträdeskrav  

Det är upp till varje klubb att avgöra vem eller vilka de vill ta in som medlemmar. Det som är 

viktigt och avgörande när en ny medlem väljs in är att den personen känns ”rätt” för alla 

medlemmar i klubben. Att de känner att den tilltänkta medlemmen kan tillföra klubben 

någonting och vise versa samt att man ska känna en gemenskap. Detta är viktigt eftersom 

klubbmedlemmarna träffas ofta, ungefär var fjortonde dag, samt att de har många andra olika 

engagemang som de aktivt medverkar i. Så det är viktigt att det råder en god kamratskap och 

en ömsesidig respekt mellan medlemmarna.  
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Anton förklarar det så här: 

 

Ja, det är väl lite som jag sa där i början, att det absolut viktigaste är att man ska känna för det, 

därför att det är ideellt. Det är också frivilligt. Det måste man ha klart för sig också. Det kostar på 

lite. Dels ekonomiskt givetvis men också är det ju så att vi jobbar med välgörenhet. Det blir 

ganska ”tajt”. Stundtals så är det lite så där att man känner sig som bröder, vilket vi då kallar oss 

ibland också. Och då måste man ju känna för det. Vissa människor tycker kanske inte om den 

typen av umgänge. Det är ju det som är kravet tycker jag, att man ska känna för det.  

 

Ibland kan det vara tillfälligheter att en person kommer som gäst två till tre gånger och ibland 

ända upp till tio-tolv gånger. Men ibland kan det ta så pass lång tid innan den rätta känslan 

växer fram och mognar, känslan att det känns rätt för både medlemmarna och gästen. David 

beskriver det så här: ”Kanske han själv eller vi känner att det inte riktig funkar, men sen så 

växer det, och vi tycker att den här killen ska vi så klart försöka ha med.”  

 

Förutom grundkraven, att man är man och är mellan 23 och 40 år, så är förutsättningen att 

man ska känna för och ha en vilja att verka för klubben. Man bör vara social och tycka om att 

umgås med människor och ha ett intresse av att knyta kontakter. Det ska kännas ”rätt”, både 

för den som ska bli medlem och för de befintliga klubbmedlemmarna. De menar att det ska 

finnas en ömsesidig gemenskap, det handlar om att ge och ta, att ha roligt och skapa kontakter 

både nationellt och internationellt. Lennart säger: ”Syftet är att träffas, umgås och ha roligt 

och att skapa nätverk, öka förståelsen för andra människor och deras livssituation och 

bakgrund.” 

 

Round Tables motto är att upptaga, anpassa och förbättra. Detta innebär att man vid 

rekrytering av nya medlemmar ska få in olika slags människor med olika personligheter som 

sedan tillsammans utvecklas till en tight sammansvetsad grupp. Klubbmedlemmarna vill ha in 

nya klubbmedlemmar för att hålla igång klubben på ett aktivt sätt, ju fler medlemmar desto 

bättre.  

 

En förutsättning för klubbens fortlevnad är att man kontinuerligt tittar på hur det ser ut 

åldersmässigt i klubben: hur många det är som börjar närma sig 40 år och är på väg ut ur 

klubben. Om det är många som är på väg ut så kan det innebära att det inte blir så många 

medlemmar kvar i slutänden. Därför är det viktigt att värva in nya medlemmar hela tiden för 
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att klubben ska bestå. Att den övre åldersgränsen är vid 40 år upplevs på ett positivt sätt, de 

vill ha in ”nytt blod” i klubben, detta för att bibehålla syftet med klubben.  

 

Att klubben har en övre åldersgräns på 40 år förklarar Anton så här: 

 

Äldre än 40 är väl kanske det mest kontroversiella kravet som vi har nedskrivet. Det har att göra 

med att vi inte vill bli ”förgubbade” som andra klubbar. Vi vill ha en ständig föryngring för att vi 

ska kunna hålla de engagemang som vi gör, annars orkar man inte. Det märker man också, jag 

har varit med i nio år nu och har fyra år kvar, det känns nästan för mycket alltså. Det är bara 

varannan vecka men då har vi våra Europamöten, riksmöten, distriktsmöten och alla möjliga 

såna här intensiva träffar.  

 

4.3. Samhörighet och solidaritet 

4.3.1. Det egna initiativtagande 

På frågan om medlemmarna själva, med egna initiativ, ansvarat för de kontakter de fått inom 

klubben är svaren varierande. Anton menar att man själv måste jobba på kontaktskapandet, att 

så är det även i det egna nätverket: ”Om man tittar på alla medlemmar så har vi alla olika 

nätverk i klubben. Även i andra klubbar så går man inte ihop med alla”. Olikheterna kan bero 

på att man som människa är på olika sätt. En del har lättare att ”peppa” gästerna att komma 

med. David säger: ”Jag har ju alltid varit så, även när jag var yngre, att om det kom en gäst 

så var jag oftast dit och pratade med gästen, berättade hur kul det är i RT: ’Kom fler gånger, 

det är ju jätterolig att vara med’. Så där är jag nog väldigt social. Dom bitarna tar jag 

gärna.” 

 

Medlemmarna beskriver att det oftast finns en gemenskap på en gång, att det sker automatiskt 

och att det är en självklarhet redan från början. Det krävs egentligen inte några aktiva initiativ 

från den enskilde för att denne ska komma i kontakt med de övriga medlemmana.  

 

Kalle säger: 

 

Man behöver inte som ta för sig inom klubben, utan när man kommer med så är man med. Då är 

man… jag menar att det är gemensamt, man pratar med alla. Så det är inte riktigt så att man på 

nåt sätt tar kontakter på det sättet. Utan det blir spontant när man likaså är med och lär känna 

varandra. 
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Våra informanter menar att man nog är en viss typ av människa om man går med i Round 

Table eller någon annan liknande sällskapsklubb, att man gillar och vill ha den där 

sällskapskontakten. Medlemmarna är sociala och utåtriktade och har lätt att få kontakt med 

andra människor, även med andra klubbmedlemmar, på andra orter, som de aldrig har träffat 

förut. 

 

Johan beskriver det så här: 

 

Man får ju väldigt lätt kontakt med andra i klubben, även fast man inte känner dom sedan 

tidigare. Det är likadant när man är ute och reser i Sverige som privatperson och ser någon med 

”loggan”, så börjar man prata: Men tjena… man är ju som bröder på nåt sätt fast än man aldrig 

träffats. Det finns en samhörighet. 

 

Oavsett var i världen man kommer ifrån så upplever medlemmarna att mentaliteten i de olika 

klubbarna är detsamma, att konceptet inte skiljer sig åt. 

 

Kalle säger: 

 

Men det lustiga är… och det har man upplevt, att oavsett vart du kommer ifrån, en RT: are från 

England eller en RT: are från Frankrike eller från Boden eller Stockholm, det är ungefär samma 

mentalitet, faktiskt. Det är ganska häftigt. När man står och pratar med dom så känner man att 

det är samma, det är ungefär samma mentalitet. Det här öppna, fart och drag. Det är lite grann så. 

Det genomsyrar hela klubben. Det är som en känsla i hela klubben faktiskt… över hela världen. 

 

För medlemmarna har medlemskapet i Round Table möjliggjort ett skapande av relationer 

som de annars inte skulle ha haft möjlighet att skapa. Genom mötena har de fått lära känna 

människor i hela värden som har gjort att de har fått ett omfattande socialt kontaktnät. De 

kontakter som skapas med andra människor upplevs enbart som positiva. 

 

Lennart säger:  

   

Om jag till exempel ska resa till Wien, då ringer jag någon kompis där nere, någon kontakt jag 

har, och då är man välkommen att bo där, och det är inga problem. Samma sak så är dom, om 

dom kommer hit, välkomna att bo hos oss. Vi har haft folk boende hos oss när vi bodde i 

Stockholm – självklart så bor de hemma hos oss. 
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När vi frågar om informanterna kände medlemmar i klubben redan innan de gick med, visade 

det sig att endast en av våra informanter hade tidigare bekantskaper inom klubben. Fyra av 

medlemmarna kände endast den person (faddern) som bjöd in informanten som gäst. Anton, 

den ende som kände medlemmar sedan tidigare, säger: ”Ja, det gjorde jag. Det kanske är 

mest för att det är en sån liten ort. Man känner ju nästan alla här eftersom det är bodensare 

som är med i våran klubb.” 

 

4.3.2. Umgängeskretsar   

Vi frågar våra informanter om de umgås även privat med klubbmedlemmar, det vill säga om 

de träffas rent socialt även utanför klubbsammanhangen. Det framgår att de informanter som 

varit medlemmar i klubben en längre tid har en mer integrerad umgängeskrets än de som varit 

med kortare tid.  

 

David säger: 

 

Ja, fast inte från början, då var det så stora ålderskillnader så att då bjöd man inte hem på 

middag. Genom att man träffas varannan vecka så blir det ganska intensivt. Men nu har det blivit 

mer. Nu är det som mera blandat. Nu har man med egna kompisar i klubben, och man har blivit 

kompisar med RT: are, så nu blir det mer middagar och så där. 

 

Vissa informanter vill gärna hålla isär klubbumgängeskretsen och den privata 

umgängeskretsen och umgås inte i så stor utsträckning med klubbmedlemmar i det egna 

privatlivet. De känner det inte som ett krav att umgås med andra medlemmar annat än inom 

klubbverksamheten. De menar att det är helt okay att de bara träffas på Round Tables möten 

och träffar. 

 

Anton menar: 

 

Inte alla, många utav dom känner jag privat. Sen är det väl lite så där att det är ganska skönt att 

inte... man har ju sitt eget privata umgänge hemma. Det vill man väl oftast inte blanda då med 

Round Table-gänget så mycket. För det är så himla skönt att varannan vecka träffa dom här 

grabbarna som man kanske inte annars har så mycket att göra med egentligen.  

 

Lennart umgås relativt mycket med klubbmedlemmar även privat: ”Det är ju jättemånga 

kontakter jag har skapat genom åren som man umgås med privat, det är helt klart. Vi 
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sammanträffas med jämna mellanrum. Man träffas midsommar, påsk och så vidare, det är 

helt klart.” Johan tycker bland annat att det är svårt att få tiden att räcka till för även privat 

umgänge med medlemmarna: ”Ja, det har hänt några gånger. Men inte permanent om man 

säger så. Där det funkar liksom med hans familj, och att våra fruar känner varann lite grann 

och kommer överens”.  

 

På frågan om den egna umgängeskretsen numera är socialt ”bredare” än förr, innan 

medlemskapet, svarar informanterna lite olika. Alla är överens om att klubben ger en socialt 

mycket bred umgängeskrets men svaren blir lite olika utifrån de antal år medlemmarna hunnit 

vara med. David svarar: ”Ja, enormt mycket. Men samtidigt, är man 25 eller 40 så det är klart 

det är skillnad då. Det är många år man har hunnit lära känna folk”. 

 

Informanterna upplever att det sociala nätverket som de fått genom klubben har växt. Även 

detta att de träffar människor från vitt skilda verksamheter och människor från olika 

yrkeskategorier upplevs som roligt och stimulerande. Anton beskriver bredd och mångfald 

bland yrkeskategorierna: ”Ja, definitivt. Vi har ju medlemmar då... allt från snickare till 

kockar, egna företagare, tjänstemän, högre tjänstemän, lärare, hela bredden. Så att definitivt 

har den breddats.”  

 

Kalle menar att den sociala bredden i det privata umgänget egentligen inte förändrats, men att 

det sociala nätverket han fått inom klubben har växt. Genom resor till olika träffar lär man 

känna många nya människor: 

 

Nätverket är en stor del av det hela. Och det här med att man träffar andra till exempel. Man åker 

på Euro-meeting och träffar sina gelikar i andra länder och samlas då. Så nu är det Norge i år då. 

Och då kommer de förhoppningsvis från hela Europa… RT-klubbar som träffas. Det är ju 

nätverkande över hela världen egentligen.  

 

Lennart, som varit klubbmedlem längs tid av våra informanter och nu är med i Old Tablers, 

en löst sammansatt klubb av medlemmar som passerat 40-årsgränsen, menar att 

klubbmedlemskapet har gett en bred umgängeskrets som han egentligen inte förrän nu hinner 

njuta av:  

 

Det är helt klart att det blir en större bredd i och med att man träffar människor från så vitt skilda 

verksamheter som vi gör. Men de flesta går med vid 30-35 i RT, dom har inte så våldsamt många 
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år där och då har man ju redan byggt upp ett socialt nätverk utanför RT av ”egna” vänner. Men 

jag som har så många år, jag gick med när jag var 23, har skapat nästan hela mitt sociala nätverk 

genom RT. Och dom försvinner ju inte bara för att man är ”past member”. Det är nu man skördar 

frukterna av detta. Det är ju så väldigt intensivt under dom här åren. 

 

Johan åtskiljer liksom Kalle den privata umgängeskretsen från den inom Round Table men 

poängterar också att Round Table-umgängeskretsen alltid är att räkna med om den skulle 

behövas även i privatlivet:   

 

Är det nånting så kan man bara ringa eller åka och hälsa på: Nu är jag här och jag skulle 

behöva… ja, om man vill ha hjälp eller bara vill prata eller nånting så finns det alltid någon att 

vända sig till, och dom ställer oftast upp också. Så det är en trygghet i sig. Det är lite som ett 

socialt skyddsnät. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och det känns ju bra för en själv, även fast 

man inte utnyttjar det så ofta, att det finns där i bakgrunden.   

 

4.3.3. Tystnadsplikten 

Medlemmarna i klubben har tystnadsplikt främst när det gäller det som dryftas inom klubben 

medlemmarna emellan, men också angående de ceremoniella invigningsritualerna. Att man 

delar det rituella endast med varandra stärker samhörigheten i gruppen och ger medlemmarna 

en ”vi-känsla”. Samtliga medlemmar menar att den rådande tystnadsplikten dem emellan gör 

att de också vågar prata förtroligt med varandra på ett mer personligt plan: 

  

Kalle säger:  

 

Dom som väljer att gå med i det här, dom öppnar sig själv lite grann, man ger av sig själv. Man 

vågar surra om allt med varandra när man är där, och det stannar där inom väggarna. Det är klart 

att det är ju också värdefullt att kunna ha den där ”ventilen” på det sättet. Så det är väl den största 

anledningen till att jag har gått med. 

 

4.3.4. Landskronaklubbens ”köp” av Kirunaklubben 

Solidaritet och lojalitet är viktigt för sammanhållningen och brödraskapskänslan i klubben. 

David berättar om hur en Skåneklubb trädde in och räddade en klubb i Norrbotten som höll på 

att försvinna. Kirunaklubben som under många år haft endast en medlem var nära att gå 

förlorad när Landskrona i sista stund bestämde sig för att göra något åt saken:     
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… På riksmötet blev Kiruna uteslutna i fjol, för de hade inte betalat sina avgifter, men då säger 

Landskrona: Äh, vi köper Kiruna, vi tar deras räkningar. Så det var ju som en kul grej att dom 

”köpte” Kiruna. Det får man ju egentligen inte göra i RT. Landskrona kontaktade mig som 

distriktsordförande. Sade att vi ska försöka ordna ett möte. Vi åkte upp då, inte alla, men ganska 

många klubbar i distriktet, bland annat hela Gällivare-klubben, och vi fick med en åtta-nio gäster, 

och nu är dom tio stycken medlemmar i klubben. 

 

4.3.5. Symboler och andra igenkänningstecken 

Användandet av gemensamma symboler gör att samhörighetskänslan stärks och att 

klubbmedlemmarna känner igen varandra var än de träffas. Så kallade ”pins” på kavajslagen, 

ofta med någon lokal symbolanknytning, är vanligt förekommande. David berättar att Round 

Table-medlemmar alltid kommer fram och samtalar när de känner igen varandra genom de 

olika typer av symboler som används:   

 

Vi vill finnas i hela landet. Vi har mycket pins som vi byter med varann som en kul grej, olika 

varifrån man är. Vi har en alldeles ny här i Boden med en kanon på. (Visar en Boden-pin på 

kavajslaget: Round Table 55 Boden) Det är som vår grej, för vi har ju mycket traditioner kring 

kanoner här i Boden, många officerare har ju varit med tidigare. Den här får man när man blir 

invald. Sen finns dom att köpa också, så man köper och byter sinsemellan. Det finns också 

nummerskyltsplåtar med ”Round Table” på och vi har tryckt upp t-shirts med RT-55 Boden på.  

 
4.3.6. Traditioner 

Inom Round Table är man mån om att bevara gamla traditioner. Men nya traditioner skapas 

också efterhand. David berättar om hur nya traditioner ibland kommer till av rena 

missförstånd. Någon minns fel, osäkerhet uppstår och traditionerna förändras på grund av att 

ingen riktigt säkert kan säga hur det ”ska vara”. Traditionerna ser dessutom väldigt olika ut 

från klubb till klubb. Det enda som överhuvudtaget är gemensamt för alla klubbar är ”tre 

minuter” och ”ego” där alla presenteras. Sen finns förstås mottot som är gemensamt för alla: 

Adopt, adapt, improve: Uppta, anpassa, förbättra och naturligtvis också syftena. David 

berättar om bevarande och förändring och lyfter fram två stycken riktigt gamla traditioner 

som Round Table bibehåller och för vidare till framtida ”RT-generationer”. 

  

Då jag blev medlem blev jag först inbjuden som gäst till en ”gåsmiddag” som är en gammal 

traditionsmiddag som vi haft i många, många år här i Boden. Det är på Mårten Gås vi äter den 

middagen, och då äter vi bland annat svartsoppa. Vi har också renbensmiddag, som är en riktigt 

gammal lapptradition. Man kokar märgpipor utav ren och blåser ur dem. Så blandar man det med 

hackad renlever och tunga. En del killar har sagt: men Gud, inte kan jag äta det här! Men förr var 
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det faktiskt en respektivemiddag med fruarna. Nu har jag jättesvårt att tänka mig att vi skulle få 

med oss några tjejer på den här middagen då vi dricker snaps och öl och äter det där. Det som är 

bra med RT är att det förändras, pang så är det alltid någon som kommer ihåg på ett visst sätt, och 

så kommer man in på det spåret: Men vad har ni gjort nu, så här ska det inte vara, så här har RT-

traditionen varit här, men kanske en ny ordförande säger ett år då det råkar vara många 

orutinerade med i styrelsen att: nä, men vi ska köra så här, och så råkar det bli så istället. Och då 

ändras hela traditionen.  

 

4.4. Fasta hållpunkter i klubbverksamheten 

4.4.1. ”Tre Minuter”  

David fortsätter med att berätta om vad de gör på klubbmötena och om klubbens verksamhet. 

En punkt på programmet som de alltid håller stenhårt på att skall genomföras vid varje Round 

Table-möte är en företeelse som kallas ”Tre minuter”. ”Spelar ingen roll om vi har en 

surströmmingsskiva och är riktigt rund under fötterna. Den som har ’tre minuter’ har tre 

minuter på sig att dryfta vad han än vill.” Alla måste då lyssna och får sedan komma med 

sina synpunkter. Det går bra att ta upp precis vad man vill på dessa tre minuter. Ofta 

diskuteras olika aktuella händelser i samhället, men många har också tagit upp egna 

personliga problem angående mer privata ämnen, till exempel frågor som rör ens egen 

förestående skilsmässa: 

 

Man kan ha allt från till exempel en rolig frågelek till att man berättar att: jag håller på att skilja 

mig och jag vill ha hjälp från er bröder. Vad ska jag göra? Och då måste alla lyssna på dig och får 

sedan komma med sina synpunkter. Om man väljer att inte ha en diskussion så kan man bara säga 

det man vill och så är det bra med det. Det är många som har tagit upp just jobbiga saker på ”tre 

minuter”, som man vill ha hjälp med. Man lär sig mycket av dessa ”tre minuter”. Programmet om 

vem som ska tala var och när görs upp i förväg men det händer ibland att någon glömmer att det är 

ens egen tur och då kan man alltid improvisera. Då kan man till exempel ta nåt intressant som stått 

i tidningen. Det är ju ganska kul att det blir blandat med ibland mer seriösa välförberedda inslag 

och ibland mer improviserade.  

 

4.4.2. ”Charity” 

De flesta sociala klubbar som finns i samhället ägnar sig åt någon typ av välgörenhet. Så  

även Round Table. Men detta är något som de enligt egen utsago hittills varit dåliga på, men 

nu arbetar hårt på att förändra. Inom Round Table finns inget riktigt organiserat system för 

bedrivandet av välgörenhetsverksamhet, utan detta har hanterats på eget initiativ från klubb 

till klubb. Inställningen till ett mer formellt organiserat välgörenhetsarbete är på sätt och vis 
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kluven eftersom medlemmarna å ena sidan verkligen vill få igång denna verksamhet, och ett 

formellt organ för detta ändamål skulle trygga att välgörenhetsarbetet inte rinner ut i sanden. 

Men å andra sidan vill de vara självbestämmande i denna fråga, då de anser att de är som mest 

effektiva när de agerar på egen hand utan styrning från centralt håll. David berättar om 

spontana insamlingar de gjort till förmån för bland annat BRIS och tsunamins offer:   

  

Vi åkte ned till Göteborg på deras distriktsmöte för tre, fyra veckor sedan och då gjorde vi en grej, 

vi gick ut och sålde skosnören, gick med bössor på avenyn för Barnens rätt i samhället, BRIS. Och 

vi fick in 40 000 kr på ca 60 personer. Äh, tyckte vi grabbar när vi druckit några öl fram emot 

middagen. Inte kan vi lämna över bara 40 000 till BRIS. Så vi ringde runt till företag och 

kompisar. 150 000 kr fick vi ihop den dan. Så det lämnade vi över till BRIS som blev 

överlyckliga. Så vi är inte uppbyggda så där med konton och så. Tsunamin, också likadant. När 

det kom upp på hemsidan att de behövde hjälp i Thailand så skickade alla in bidrag. De kunde 

snabbt hämta ut kanske 10 000 kr och ge direkt till thailändarna eller till någon svensk familj: Här 

har du pengar så du klarar dig ett tag. Så vi delade ut pengar där på plats. Där har vi ju en enorm 

styrka i att inte ha någon organisation som bygger på charity. När det händer nåt har vi istället 

enorma krafter och resurser i oss själva då vi gör saker. Där är vi enormt duktiga när vi verkligen 

vill. Vi i Boden har gett pengar till Apatity, till de handikappade barnen. Vi har våra egna projekt.  

 

4.4.3. Studiebesök 

Våra informanter berättar att studiebesök, främst företagsbesök, är vanliga inom Round Table. 

Lennart förklarar hur kontaktnätet medlemmarna har kommer till användning i studiebesöks-

planeringen: ”Någon känner någon som har ett intressant företag som berättar vad de sysslar 

med. Det beror lite grann på var man bor någonstans och hur långt man är beredd att åka för 

att göra det här.” David säger att de som blivit kontaktade angående studiebesök har 

allesammans ställt sig positiva till initiativet: 

 

Ja, de flesta vet också vad RT är, i alla fall bland företagare. Om inte, brukar vi säga att vi är ”Lill-

rotary” för Rotary vet alla vad det är och vi kommer ju ursprungligen från Rotary. Man får 

kontakter och får lära sig mycket nytt. Sånt man aldrig har varit med om. Jag har varit på 

Polarbröd, på SSAB, jag har även varit på en privatläkarmottagning och lämnat blod – ja, hur 

mycket som helst av olika saker som man inte annars skulle ha gjort.”   

 

4.5. Personlighet och individuell social utveckling   

4.5.1. Personlig läggning 

De flesta informanterna har arbeten som på ett eller annat sätt innebär personlig kontakt med 

andra människor. Ofta har de arbetsuppgifter som till största delen innefattar direkta fysiska 
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kundkontakter, eller på annat sätt omfattar direkta kontakter med andra människor där det 

dessutom är av allra största betydelse för arbetsresultatet att interaktionen faller väl ut. Då kan 

man tänka sig att det underlättar med en personlig läggning åt det sociala och utåtriktade 

hållet, att man helt enkelt trivs med att vara i kontakt med andra människor.  

 

Vi frågar informanterna om de själva anser att de är utåtriktade till sin läggning och samtliga 

anser att de mer eller mindre har en sådan typ av personlighet. David och Anton som båda är 

säljare tycker att det hör till jobbet att vara utåtriktad. Anton säger: ”Ja, det är jag definitivt. 

Jag är säljare och ska man vara det så måste man vara utåtriktad.” Kalle är lite mer tveksam 

i sitt svar på denna fråga: ”Nja, både ja och nej. Inte överdrivet, utan både på mitt jobb och 

privat så är jag väl lagom utåtriktad. Jag skulle vilja säga på en lagom nivå.” Johan tycker 

det varierar lite med dagsformen: ”Ja, för det mesta tror jag, man har väl bra och dåliga 

dagar men för det mesta så … ja det tycker jag.”  

 

4.5.2. Utveckling av socialt utåtriktat beteende   

Informanterna tycker i överlag att de blivit mycket mer utåtriktade sedan de blev 

klubbmedlemmar tack vare att de blivit skolade i detta genom klubben. Fyra av våra fem 

informanter menar att de är tydligt mer utåtriktade nu jämfört med innan klubbmedlemskapet, 

och att detta är klubbens förtjänst. Endast Kalle har en avvikande åsikt i denna sak och svarar 

som följer på frågan om han nu är mer utåtriktade än förr, innan han blev medlem:   

 

Nej det tycker jag inte. Däremot så kan jag relatera till vad jag tycker, jag är inte… jag är inte mer 

utåtriktad men däremot så tycker jag att man har fått en annan dimension på det här med att träffa 

annat folk som man inte gör dagligen, alltså det här med att när vi träffas då har vi jätteskoj och 

pratar med varandra och så vidare. Och det där är nåt som då ligger utanför just det här med familj 

och allting, på det sättet så blir man lite mer utåtriktad. Man får ett större kontaktnät på det sättet 

men det är inte riktigt samma sak. Jag tänkte som en parallell att man får ett större kontaktnät om 

man träffar folk som man aldrig annars skulle ha träffat, och det är ju ganska roligt. På det sättet 

kan man ju säga att man kanske blir lite mer utåtriktad. För egentligen... annars gör man ju inte det 

kanske på samma sätt om man inte är med, utan då har man sina, typ sitt närmsta nätverk, familjen 

och runt om familjen. 

 

Övriga informanter framhåller Round Table som en sorts inrättning för social träning. David 

säger: ”Är man ordförande får man ställa sig upp och hålla tal. Man kan ju vara jättenervös. 
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Man ska hälsa alla välkommen och prata inför alla de här gamla ordförandena som man sett 

upp till och hört hålla tal och tyckt att de gjort det så bra.”  

 

Anton framhäver också detta med att klubben fungerar som en skola där alla får möjlighet att 

träna upp sin sociala förmåga under trygga förhållanden, innebärande att alla är där på sätt 

och vis på samma villkor; alla har gemensam vilja att skapa nya kontakter och att nå ut till 

andra människor:  

 

Vi jobbar ju mycket med att kunna stå inför andra och prata och ta kontakt och så. Plus att vi inom 

nätverket då… det är ju lättare att ta första steget där än att göra det som typ säljare, för att man 

vet att alla är med på samma premisser när vi träffar andra klubbar och så där, dom vill ju också ha 

kontakt, annars skulle dom inte vara med, så det är ömsesidigt.  

  

4.5.3. Personlig utveckling 

Till stor del likställer informanterna utvecklingen av socialt utåtriktat beteende med personlig 

utveckling. Fyra av de fem informanterna menar att de utvecklats som personer främst socialt 

just i den meningen att de är mer utåtriktade nu än förr, och att de känner sig betydligt mer 

bekväma med att prata inför grupper numera jämfört med innan de blev medlemmar. En 

informant ser emellertid klubben mer som en ”ventil” som möjliggör en stunds avkoppling 

och omväxling från vardagen.   

 

Annat som nämns höra den personliga utvecklingen till är en ökad förståelse för andra 

människor och kulturer, deras seder och bruk, och insikten om hur olika de sociala och 

ekonomiska förutsättningarna kan vara i olika länder och klubbar. Språkkunskaperna 

förbättras också i och med det internationella umgänget. Följande svar får vi när vi frågar 

informanterna om de tycker att de utvecklats som personer i och med medlemskapet.  

 

Så här ser David på saken:   

 

… Man lär sig om olika kulturer när man varit på några Euro-meetings. Som tidigare, då drack 

man ju gärna lite extra öl bara för att det var gratis. Men när man varit på ett par Euro-meetings så 

lär man sig att man inte behöver dricka en massa öl bara för att det är gratis. Man tar det mer 

lugnt. Man ser till exempel hur engelsmännen är, de är inte alls så att de blir så onyktra på mötena. 

Vad man också lärt sig, som man alltid har med sig själv, är att så här fungerar det till exempel i 

Italien: Själv skulle man inte sätta sig onykter i en bil och köra, men det gör dom där. Dom har 
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lagar som tillåter en högre promillehalt. Också det här att man inte åker charter mer, utan bor och 

umgås hemma hos folk är väldigt lärorikt. Om jag sen säger att italienare, dom kör i fyllan, då är 

det i alla fall ingen fördom för jag kan säga att jag har varit där, och jag har varit med, så jag vet 

att det är så (skratt).  

 

Anton tycker att han har utvecklats som person på det sättet att han blivit mer utåtriktad och 

fått större förståelse för olika yrkeskategorier, olika samhällskategorier och olika 

nationaliteter. Dessutom har hans språkkunskaper förbättrats i och med utlandsvistelserna. Att 

medlemmarna för egen del får uppleva vitt skilda sociala och ekonomiska förhållanden när 

det gäller boendeformerna utomlands upplevs som lärorika och utvecklande erfarenheter 

likaväl som de är en källa till underhållande diskussioner medlemmarna sinsemellan.  

 

Om jag pratar om andra länder så är det ju så att när vi är där på besök så bor vi hemma hos dom 

och då får man insyn i deras vardag. Sen är det så att man kan hamna vart som helst eftersom dom 

också har medlemmar från alla samhällskategorier. Man kan hamna i en lägenhet i en förort 

samtidigt som din kompis hamnar på ett vinslott. Så det är ett väldigt spann. Sen träffas man då 

efteråt: – Vart hamnade du? – Ja du skulle ha sett… Det är utvecklande.  

 

Lennart menar att han har blivit mer öppen och fått en större förståelse för andra människor 

och andra kulturer och poängterar alla Round Table-medlemmarnas likhet trots olika 

bakgrund: 

 

Jag har träffat olika människor i Moskva, Mauritius, Panama, Sydafrika… överallt, vi träffas, man 

blir kompisar… vi är som bröder. Det finns en gammal slogan, en gammal sanning inom RT: Det 

är som att träffa gamla vänner för första gången. Det är verkligen som att träffa gamla vänner för 

första gången. Det är som att man har känt dem i tio år efter bara en timme, det bara finns där. Du 

är med i RT, det är en RT-broder. Jag är ju med i andra organisationer också, Odd Fellow och 

Rotary. Det är ungefär samma typ av uppbyggnad. Allt handlar om att bygga kontakter, umgås, 

träffas och ha kul. 

 

Johan tycker att han har utvecklats bland annat i och med Round Tables system med roterande 

styrelseposter som alla medlemmar skall vara delaktiga i. I år är han ordförande i klubben och 

menar att han därmed blir ”tvungen” att informera, prata inför människor och ta tag i saker 

och ting. När han blev medlem för fyra år sedan trodde han aldrig att han skulle ha den post 

han har idag. Vid den tidpunkten var hans åsikt att han aldrig skulle vilja bli ordförande: ”Jag 

kunde tänka mig att vara sekretare och kanske kassör, men inget annat. Men när jag hade 
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varit med nåt år så ville jag jättegärna bli ordförande. Det är jätteroligt.” Tidigare har han 

arbetat som lärare och är därför egentligen van att prata inför större grupper med människor, 

men tycker ändå att det är en annan sak att prata inför jämnåriga. Även David har varit inne 

på samma ämne tidigare; att han i sitt arbete är van att prata med människor, men att hur man 

upplever situationen till stor del beror på vilka åhörarna är.  

 

Att dessutom hålla tal på ett annat språk än det egna gör det hela lite extra nervöst. Johan 

berättar vidare om vad rollen som klubbordförande för med sig: ”Även på Europamötena så 

får man som ordförande prata. Jag fick prata i fjol när vi var i Frankrike inför alla som satt 

där, på engelska, så man tränar ju sånt också. Det är utvecklande. Det är flera i klubben, vet 

jag, som har sagt att utan RT hade jag aldrig vågat stå här framme idag, så man lär sig att 

utveckla dom här bitarna.” 

 

Kalle är den av informanterna som inte tycker att han direkt utvecklats personligen: ”Nej 

faktiskt så gör jag inte det. Det kanske är för att jag har kommit dit jag är i livet med mig 

själv. Jag anser att det dom tillför mig kan inte göra att jag utvecklas direkt, däremot känner 

jag att jag har utvecklats just i mitt sociala nätverk.” Det Kalle menar att klubbmedlemskapet 

tillför honom är en värdefull samvaro som fungerar som en ”ventil” från vardagen vilken ger 

möjlighet till avkoppling och inhämtande av nya krafter.  

 

4.6. Medlemsansvar 

4.6.1. Sanktioner 

Vi frågar om vad som skulle hända om en klubbmedlem ”missköter” sig och uppenbart bryter 

mot klubbens normer och värderingar. Hur agerar klubbmedlemmarna själva i en sådan 

situation och vilka åtgärder vidtas formellt? Alla informanter är överens om att den första 

åtgärden är att prata med personen i fråga om det problemet gäller. Alla förtjänar en chans att 

förbättra sig och ingen utestängs ur gemenskapen utan att man först tillsammans försöker lösa 

de problem som finns. Det händer att den klubb som hamnar i en sådan situation tar stöd från 

riksstyrelsen och från andra klubbar. De rådfrågar och tar lärdom av dem som har haft 

liknande problem. Skulle det dock visa sig att det inte finns någon vilja till förändring hos den 

som missköter sig så kan det bli svårt för denne att få kvarstå som medlem. David menar att 

en sådan person blir omöjlig att ha kvar i klubben, inte bara av moraliska skäl utan även av 

rent praktiskt ekonomiska skäl: 
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Då har vi våra stadgar som vi kan hålla oss till. Sen har vi ju det här med 50 procents närvaro. 

Man måste ha 50 procent annars är man inte speciellt intresserad. Sen kan man ju söka permission, 

om man inte kan närvara så mycket som krävs, om man till exempel ska jobba utomlands en 

period. Så man kan bli utesluten om man har under 50 procent. Det kan också hända om man har 

en medlem som inte dyker upp, han avanmäler sig inte, och vi står där och har köpt in mat till 

honom, vi har dukat för dyra middagar och han kommer inte, en sån då, som missköter sig och 

aldrig ringer och meddelar sig, en kille som kanske tror att det här bara är en whiskyklubb och fest 

varenda gång, som kanske bara varit gäst på just festerna och inte funkar på vanliga klubbmöten 

när man kanske diskuterar djupare saker är svår att ha med. Därför är vi noga att se till att vi tar 

med gästerna på både fester och vanliga vardagsmöten.  

 

Anton betonar i sitt svar Round Tables sociala ansvar för klubbmedlemmarna och det stöd 

som finns att inhämta i organisationen när sådana här problem uppstår. Round Table hjälper 

och stöttar de sina. Han menar dock att om det skulle gå så långt att beteendet faller under de 

uppställda kriterierna inom Round Table så skulle nog den aktuella medlemmen bli utesluten. 

Hur klubben/medlemmarna agerar är också avhängigt av det som bedöms vara orsaken till det 

oaccepterade beteendet: 

 

Det beror också lite på varför han beter sig som han gör. Vi har också ett visst socialt åtagande 

bland våra medlemmar, vårt motto är att upptaga, anpassa och förbättra. Då är det ju så att är det 

till exempel alkoholrelaterade problem så skulle vi nog i första hand försöka hjälpa den 

medlemmen på rätt spår igen oavsett vad som egentligen har hänt. Sen måste vi ju följa Sveriges 

rikes lagar också… liksom om det är våldsamheter och sånt där.  

 

Vi får berättat för oss att det har hänt att olämpliga personer sökt sig till Round Table, men i 

och med gästsystemet så kan sådana personer oftast sorteras ut på ett relativt tidigt stadium. 

Johan förklarar att när sådant inträffar så är det styrelsen som har ansvaret att diskutera och 

sedan besluta hur de skall agera i ärendet. Först och främst görs det klart för den berörde att 

beteendet inte accepteras och en varning utdelas. Sker ingen förbättring varnas denne 

ytterligare en gång och om inte heller denna varning hörsammas så utesluts medlemmen ur 

klubben. Det handlar inte bara om att det skall fungera inom klubben utan också om klubbens 

anseende och rykte ute bland allmänheten i samhället:   

 

Det krävs alltså att man sköter sig, och inte beter sig hur som helst. Vi är ju iväg en del och reser 

och träffar andra, inte bara att vi träffar andra i andra klubbar i Sverige, vi träffar ju ”vanliga”. Vi 

är ju ute i samhället också, och då går det ju inte att man håller på och missköter sig. Så man har ju 

ett ansvar. 
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4.6.2. Uteslutning 

När vi explicit frågar om man kan bli utesluten ur klubben svarar David: ”Ja, om man 

missköter sig på nåt sätt som gör att man… Det kan vara olika saker. Missköta sig kan man ju 

göra på olika sätt. Det kan vara någon som på RT-mötena hela tiden förstör för de andra, och 

alla andra tycker att den här människan, han klarar inte av alkohol, till exempel.”  

 

Kalle säger att han inte tror att någon blivit det, men påpekar att det ju faktiskt finns en gräns, 

som om den passeras innebär uteslutning: 

 

Det är väl det RT är lite speciella på, man måste vara på 50 procent av sammankomsterna på ett år 

för att få vara kvar. Det är det enda krav vi har egentligen. Så visst, man kan ju bli formellt 

utesluten om man skippar att vara med i den utsträckning som krävs, egentligen. Man ska ju ta del 

av det, jag menar att 50 procent är inte så mycket, vi pratar om 20-22 möten per år som vi har haft 

nu då, så då handlar det om tio möten under hela året. 

  

4.7. Attraktionskraften 

4.7.1. Det attraktiva konceptet 

Det som gjorde att våra informanter valde att bli medlemmar i Round Table var att de fattade 

tycke för klubben och dess koncept. De blev medbjudna som gäster till att börja med och fick 

då chansen att bilda sig en uppfattning om vad klubben stod för och vad den gick ut på. Flera 

av dem hade aldrig varit i kontakt med Round Table eller någon annan liknande klubb 

tidigare.  

 

När vi frågar informanterna om varför de valde just Round Table och inte någon annan klubb 

så förklarar David att hans unga ålder, 25 år då när han gick med, gjorde att han inte kände till 

så mycket om sociala klubbar och föreningar överhuvudtaget. Han visste inte vad Round 

Table var heller: 

  

Jag blev inbjuden på den här middagen, och så jobbade jag som säljare och såg också att många i 

företagen var med i RT. Jag såg vilka kontakter de hade, kontaktnätet som fanns och att det var ett 

väldigt roligt gäng. Så det var ju inte så att jag valde mellan olika klubbar. Det blev bara så i och 

med att jag blev inbjuden till den där middagen.   
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Anton kände inte heller till Round Table innan, men gillade konceptet: ”Det var väl mer att 

det var min första kontakt med det som man kallar sällskapsklubbar och jag fattade tycke för 

det på en gång. Och det vart naturligt att jag gick med.”  

 

Kalle hade möjlighet att jämföra med andra sällskapsklubbar som han varit med i tidigare 

men fastnade för just Round Table:  

 

Det jag gillar med RT är just att det är ett yngre klientel, alltså att det är för under 40 år. Det är lite 

som Rotary, det stimulerar nätverk, man träffas och har skoj. Man är i lika ålder ungefär... som gör 

karriär, som man surrar med och bollar med, det är det som det handlar om. Just att man är under 

40 gör att man hamnar i ungefär samma fas i livet. Alla är i karriären, de flesta har barn, man står 

inför samma utmaningar, många i olika yrken och så vidare. Och det gör att man får en ”ventil”. 

Man kan bolla frågor och tankar med dom som är på samma vågplan i livet som en själv, och det 

gillar jag med RT. Det här är just för oss som är under 40 år och sen när vi är 40 så får vi gå in i 

nåt annat, det finns ju massor då. Så det var det som gjorde att jag valde RT. Det är ju för att det är 

en ganska enkel form. Alltså, det är inga märkvärdiga procedurer, det är inget märkvärdigt. – Kom 

som du är, det är väldigt enkelt och så där. 

 

Lennart berättar att han fångades av intresset för Round Table via hans optiker när han var 

16-17 år. Då fick han sin första inblick i Round Table genom det optikern berättade om 

klubben, men eftersom Lennart var alldeles för ung för medlemskap vid den tiden så fick det 

bero, och snart föll det i glömska. Men intresset var väckt och idag är Lennart, efter alla år 

som går att vara medlem i Round Table, fortfarande aktiv medlem, fast numera som ”past 

member” i Old Tablers.   

 

Johan, liksom som Anton och David, var inte heller bekant med fenomenet sociala klubbar. 

Han var med som gäst några gånger innan han valde att gå med: ”Ja, jag hade inget att välja 

på, om man säger så (skratt). När jag väl hade varit med några gånger så tyckte jag att det 

verkade perfekt för mig. Jag kände att det passade mig.” 

 

4.7.2. Det roliga och värdefulla  

Det som upplevs roligt och värdefullt med att vara med i Round Table är de möjligheter som 

bjuds till skapande av nya kontakter genom klubben. Medlemmarna tycker att det är 

utvecklande och positivt på flera olika sätt. Dels att det skapar ett socialt nätverk och 

kontakter mellan dem som är med i klubben, både i Sverige och internationellt. Också det att 
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det är en positiv anda i klubbarna både i Sverige och runt om i hela världen. Mentaliteten är 

densamma i alla klubbar, oavsett i vilken klubb eller i vilket land man befinner sig.  

 

David: ”Det här med att man får kontakter och vänner överallt: Till att börja med i klubben, 

sedan i distriktet, sedan ute i Sverige och nu ute i Europa, beroende på hur mycket man vill 

resa. Vi i Boden är ju enormt bra på att resa. Vi är ju alltid ute.” Att få träffa sina ”bröder” 

med jämna mellanrum för att prata, diskutera och dela tankar och funderingar upplevs också 

som betydelsefullt för våra informanter. Det känns bra att få komma iväg en stund från 

vardagen, till ”sitt eget” och träffa sina likasinnade i klubben. 

 

Kalle förklarar det så här:  

 

Det är lite grann av syftet, för mig är det det här med att det är en ”ventil” i vardagen. Alltså att 

man ”kommer undan” en gång varannan vecka... en kväll, och få surra med gemene likar om man 

säger så, killar som har samma slit och jobb som en själv och så vidare. Bara få surra… komma 

undan en stund. Och sen som sagt, att få utveckla ett socialt nätverk, det tycker jag är viktigt. Så 

det är roligt. Sen är vi ett roligt gäng, för det är som jag säger att de som väljer att gå med är väl en 

lite speciell kategori av människor.  

 

Att det emellanåt är festligheter och roliga aktiviteter i klubben gör att kamratandan och 

sammanhållningen stärks. Gemensamma aktiviteter svetsar samman gruppen i en trivsam 

gemenskap där alla har roligt tillsammans och alla känner tillhörighet.   

 

Lennart förklarar: 

 

Kontaktskapande, man har kul. Syftet med att vi träffas var fjortonde dag, på en torsdagskväll, och 

att man äter en god bit mat, har whiskyprovning, dricker några öl, spelar badminton, bowlar, 

simmar, bastar, åker scooter eller nåt annat, är ju att ha kul. Det är klart att utbudet här uppe 

kanske inte är så stort, eller är inte lika stort då som i Stockholm, där jag var med förut.  

 

Kalle får här avsluta vår empiriska del av undersökningen genom ett instämmande i 

ovanstående synpunkt: 

 

Det är just att det är fart i klubben... Alltså i hela RT-Sverige, det är verkligen fart alltså. Det är en 

del fester, det är lite som jag sa ”off the record”, att man vägrar bli gammal för snabbt. Fast man 

har barn, man har ruljansen hemma, familj och allt det där, så tillåter man sig att hitta den här tiden 
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i livet, att ändå festa loss och ha roligt tillsammans. Och det gäller både RT och LC (Ladies Circle, 

den kvinnliga motsvarigheten till RT), det är samma mentalitet. Just det här öppna. Det är lite 

party, lite drag och fart. Det är väl egentligen det som är väldigt markant i RT jämfört med andra 

klubbar. 
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5 Diskussion  

Vi vill börja denna diskussion med att beskriva det alldeles speciella och unika koncept som 

kännetecknar sällskapsklubben Round Table. Det är ett i grunden väldigt enkelt koncept som 

innebär att klubben under trivsamma former sätter medlemmarna och den sociala samvaron 

i centrum. Detta sker på många olika sätt som också kan skilja sig åt klubbarna emellan. 

Brukligt är dock att man äter en god bit mat tillsammans, tar en öl eller två (eller fler…), 

deltar i gemensamma arrangemang som företagsbesök och liknande. Själva poängen i det hela 

är att man träffas under avkopplande och gemytliga förhållanden för att ha trevligt och umgås 

tillsammans. Ett citat hämtat från en av våra informanter belyser detta med socialisationen 

som fokusen för klubbens verksamhet: ”Det är inte som en fotbollsklubb då man samlas runt 

fotbollen och har matcher, det är inte riktigt så. Utan här samlas vi runt andra saker där 

medlemmarna är innehållet i mångt och mycket.” 

 

Medlemmarna har stort sett total frihet att själva bestämma hur klubbens umgängelse skall 

utformas. Ett förhållande vi iakttagit är att medlemmarna tycks styra klubben långt mer än vad 

klubben styr medlemmarna i den meningen att organisationen inte explicit talar om för 

medlemmarna hur dessa skall agera. Det är som om medlemmarna inte behöver någon 

”styrning uppifrån” för att ta ”rätt” beslut för klubbens (och samhällets) bästa. Vi uppfattar det 

som att klubbmedlemmarna har en intuitiv känsla för till exempel vilka förändringar man kan 

göra inom klubben utan att riskera dess existens och fortbestånd. Ur ett funktionalistiskt 

perspektiv skulle nämligen ”fel” typ av förändringar på sikt vara ödesdigra för klubbens 

fortlevnad. Men å andra sidan är den bild vi tecknar av aktören som styr strukturen inte riktigt 

rättvisande då den egentligen kan sägas vara en sorts illusion som kan förklaras med en 

fungerande socialisation.   

  

Begreppet socialisation antyder en påverkan och en styrning av individen som denne 

egentligen inte är medveten om och därför inte heller kan avvärja. Denna beskrivning 

utmärker väl främst den primära socialisationen vi utsätts för som små barn. Men även i 

vuxenlivet socialiseras vi då detta är en process vi genomgår hela livet. Den socialisering vi 

diskuterar i detta sammanhang, den sekundära socialisationen, som alltså sker i vuxenlivet 

försiggår dock under helt andra betingelser än den primära socialisationen. Visst finns även 

här inslag av påverkan, men den stora skillnaden ligger i den vuxne individens möjligheter att 

göra självständiga val utifrån välbetänkta överväganden. Vi skulle vilja uttrycka det som att 
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den vuxne själv väljer hur denne vill bli socialiserad genom det egna valet av referensgrupp, 

vilket följaktligen gör att den vuxne svårligen kan ses som offer för indoktrinering och 

manipulation. Vi betraktar sålunda Round Table-medlemskapet som en sorts frivilligt vald 

socialisation i enlighet med den sekundära socialisationens principer.   

 

När vi framställer klubbens koncept som unikt så gör vi det utifrån en samhällelig synvinkel 

med åsyftande på vidmakthållning och fortlevnad. Som vi ser det ligger det en sorts genialitet 

i själva tillvaratagandet och utvecklandet av individens djupt grundläggande naturliga behov 

av sociala kontakter och socialt umgänge. Denna mänskliga drift tillvaratar man alltså från 

samhällets sida som ett råmaterial för vidare förädling av den mänskliga karaktären. Denna 

förädlingsprocess sker sedan inom klubben/organisationen och styrs i en riktning som i 

slutänden resulterar i ett tillfredsställande av samhälleliga behov. Vi törs egentligen inte uttala 

oss om hur pass medvetna om, eller fokuserade medlemmarna själva är på att deras klubb ska 

reproduceras för att ytterst gagna samhället – vi kan bara konstatera att den gör det om man 

ser det ur ett funktionalistiskt perspektiv: Klubben har ju bestått genom tiderna. Det vi finner 

positivt anmärkningsvärt med Round Table-konceptet är att något så attraktivt och behagligt 

som trevligt sällskap i glada vänners lag faktiskt är en företeelse väl värd att värna om ur ett 

större samhällsperspektiv.  

 

Våra informanter anser alla att de i grund och botten är utåtriktade till sin läggning men 

framhåller ändå just dessa egenskaper i personligheten som det som utvecklats påtagligast i 

och med klubbmedlemskapet. Att kunna framföra sina åsikter, vara mer öppen, ta kontakter 

med andra och – absolut främst – prata inför grupper av människor, är sidor av det sociala 

som medlemmarna särskilt framhåller att de med framgång tränat upp i klubbumgänget. Vi 

skulle vilja uttrycka det som att medlemmarna själva tycker att de rör sig i riktning mot 

klubbens uppställda syften vilket i sin tur bekräftar en fungerande socialisation mot 

uppnående av egenskaper värdefulla ur ett samhälleligt perspektiv. 

 

Vad som är viktigt vid rekrytering av nya medlemmar är att man har metoder och 

förfaringssätt som gör att man får ”rätt” klientel till klubben. Inom Round Table säkrar man 

detta genom ett gästsystem som innebär att den som aspirerar på medlemskap besöker 

klubben som gäst ett antal gånger tillsammans med en redan befintlig medlem (fadder). För 

att ytterligare försäkra sig om gästens lämplighet är man mån om att denne besöker klubben 

vid alla typer av sammankomster som hålls. När tiden sedan är mogen, utifrån både gästens 
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och klubbmedlemmarnas syn, bestämmer övriga medlemmar tillsammans om denne gäst är en 

person som passar för klubben. Det ligger alltså ytterst i medlemmarnas händer om gästen blir 

invald eller ej. En av våra informanter uttrycker det så här om hur man resonerar vid 

rekryteringen av nya medlemmar: ”... sen så ska det bygga på ömsesidigt förtroende. Dom 

man väljer in är… vad ska man säga…’rätt’ låter ju så fel men det är lite så ändå, fast ’rätt’ 

utifrån en ganska allmän synvinkel. Att man är engagerad, att man liksom vill vara med och 

bygga upp klubben så att den blir bättre.”   

  

I mottot Upptaga, Anpassa och Förbättra ser vi att Round Table upptar, det vill säga 

selekterar ut ett användbart personlighetsmaterial för klubbens vidkommande, och anpassar 

och förbättrar, det vill säga socialiserar medlemmarna till att bli en integrerad grupp av 

samhällstillvända medborgare. Vi menar att man i socialisationen av medlemmarna strävar 

mot bildandet av en homogen grupp vilket emellertid motsägs av medlemmarna som säger sig 

eftersträva mångfald. De vill ha en blandning av olika människor som ger gruppen en mer 

intressant heterogen prägel: ”Det berikar ju oss också att vi blir olika, att det inte bara är 

’vi’.” som en informant uttrycker det. Samtidigt har på sätt och vis hinder byggts in i själva 

rekryteringsförfarandet som motverkar en heterogen sammansättning av medlemmar i 

klubben: Det gästsystem man använder sig av vid nyrekryteringen ger som effekt att de 

individer som väljs in förmodligen är väldigt lika redan befintliga medlemmar i klubben. För 

nog är det väl så att de vänner man har är ganska lika en själv, och i den egna vänskapskretsen 

sker ju också urvalet av potentiella medlemmar. Men i frågan om heterogenitet eller 

homogenitet så åsyftar vi och klubbmedlemmarna förmodligen helt enkelt olika aspekter av 

samma sak: Medan vi syftar på gruppens hopfogning på ett mer mentalt och moraliskt plan så 

avser nog medlemmarna en i första hand yrkesmässig och kulturell heterogenitet. Men visst 

tycks det onekligen ligga lite av en paradox i nämnda förhållande?         

 

Klubben har haft en del problem med nyrekryteringen, men menar att det är ett problem som 

de delar med de flesta klubbar av liknande slag. Möjligen skulle det gå att få fler medlemmar 

genom att använda sig också av andra mer okonventionella rekryteringsmetoder, till exempel 

annonsering, men det är inte aktuellt eftersom det förfaringssättet skulle kunna äventyra 

klubbens identitet och kvalitet.   

 

Ett annat förhållande vi observerat är att ju fler år medlemmen har i klubben desto mer 

integrerad tycks dennes umgängeskrets vara. Medlemmar med färre år i klubben har mer 
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separerade umgängeskretsar och skiljer på privat umgänge och klubbumgänge. Det kan 

givetvis tyckas naturlig att det blir så, men vad vi vill framföra här är att klubbmedlemmar 

som har separerade umgängeskretsar till stor del också vill ha det så. De vill kunna ha klubben 

som en sorts ”ventil” från vardagen, där de kan vila i en gemenskap som de finner 

förhållandevis kravlös, avkopplande och trygg.  

 

Att medlemmarna har tystnadsplikt vad gäller allt som dryftas dem emellan är förstås en 

förutsättning för att kunna känna trygghet och tillit när man behöver diskutera mer personliga 

och kanske svåra saker med varandra. I en nära vänkrets måste man ju också kunna visa sig 

svag och sårbar och ett villkor för detta är att man vet att det som sägs stannar ”inom 

väggarna”, som en informant formulerar det. Det är inte så att informanterna uttrycker den 

ena umgängeskretsen som intimare än den andra – bara att de är olika. Just denna olikhet är 

också det som informanterna uttalar att de uppskattar.   

 

Kontinuitet och tradition är viktigt för klubben, och att hålla liv i gamla traditioner är ett sätt 

att skapa samhörighet och gemenskap. Men säg det som är hundraprocentigt oföränderligt i 

ett samhälle kännetecknat av just ständig förändring? Också nya traditioner skapas inom 

klubben. Våra data visar att medlemmarna förvisso tar stor del av redan inrättade strukturer 

inom sällskapsklubben men också att de till viss del är med om att omskapa och nyskapa 

desamma. Bland annat är skapandet av just nya traditioner ett sätt att hålla de lokala 

klubbarna ”levande” och ge dem en sorts självständig karaktär även om det i vissa fall är 

slumpen eller rent av missförstånd som skapar de nya traditionerna.  

 

Ingrepp som leder till förändringar bör dock alltid, som tidigare nämnts, göras med stor 

försiktighet så att inte klubbens fortsatta existens äventyras. Sett ur ett funktionalistiskt 

perspektiv så tar man alltid en form av ”risk” vid alla typer av ingripanden som leder till 

förändring. Beslutet att satsa på ”charity”, inte bara som hittills på medlemmarnas egna 

enskilda initiativ, utan att föra in det på dagordningen och göra det till en fastlagd 

programpunkt får nog betraktas som ett stort, men trots det ”riskfritt” ingrepp eftersom det 

resultat man kan förvänta sig av denna förändring är så uppenbart samhällsnyttig. Det som är 

av betydelse är just att förändringarna är av godo, i funktionalistisk mening: gynnsamma för 

samhället. 
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Ett annat ingrepp i klubben av den lite mer radikala sorten som vi fått berättat för oss var när 

Landskrona-klubben ”köpte” Kiruna-klubben. Att en lokal klubb ”köper” en annan är något 

som egentligen inte låter sig göras inom Round Table. Men ändamålet helgar medlen, som det 

ju heter. Enligt Durkheim är social solidaritet en förutsättning för att samhället skall fungera 

och bestå (Andersen, 1996) och att en Skåneklubb tar ansvar för en klubb här uppe i 

Norrbotten visar på att just denna solidaritet, som är så viktig för klubbens överlevnad på sikt, 

finns och fungerar utmärkt inom Round Table. Andra exempel på social solidaritet av mer 

privat karaktär som vi funnit i vårt datamaterial är att man försöker hjälpa varandra när man 

hamnar i personliga svårigheter av olika slag. Våra informanter har också explicit uttryckt att 

de verkligen känner att de har ett fungerande socialt skyddsnät genom klubben och dess 

medlemmar, som alltid finns där som en trygghet även om det inte så ofta utnyttjas.  

 

Klubbmedlemmarna har ett ansvar att sköta sig och vara goda föredömen för övriga 

samhällsmedborgare. Som medlem socialiseras man in i en roll där klubbens normativa 

värderingar internaliseras så att man utvecklas till att bli en ansvarstagande, skötsam, 

utåtriktad, trevlig och hjälpsam samhällsmedborgare – en social individ, helt enkelt. Eftersom 

socialitet är en viktig egenskap för samhällets fortlevnad så finns enligt det funktionalistiska 

synsättet också ett behov av klubbens socialisation. Behovet av denna socialisation bevarar i 

sin tur klubben. Så reproduceras klubben om och om igen… Om vi gör en direkt översättning 

av Durkheims välkända biologiska analogi där familjen som samhällelig institution ersätts av 

oss med Round Table, så får vi följande ”ordagranna” beskrivning: En av Round Tables 

funktioner är att socialisera medlemmarna så att de får de egenskaper som samhället kräver, 

och det är detta behov av socialisation som gör att Round Table bevaras (Andersen, 1996, sid 

83). Familjen motsvarar alltså här Round Table och barnen motsvarar medlemmarna.  

 

Det är viktigt att man som individ känner att man tillhör gruppen, att det finns en samhörighet 

som gör att man tillsammans med de andra utgör en homogen grupp. Inom Round Table 

menar medlemmarna att de omedelbart känner att denna samhörighet finns. En del i detta kan 

också vara att utåt manifestera sin tillhörighet. Det gör man inom Round Table bland annat 

genom användandet av vissa symboler observerbara inte bara för medlemmar utan också för 

utomstående. Pins, bildekaler och t-shirts utgör sådana symboler som ger samhörighetskänsla 

inom gruppen samtidigt som det väcker nyfikenhet bland oinvigda och utgör ett potentiellt 

underlag för Round Table att fungera som referensgrupp/aspirationsgrupp bland allmänheten 
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ute i samhället. Gemensamma hållpunkter i klubbens agenda som till exempel ”Tre minuter” 

och studiebesöken alstrar också solidaritet och gemenskap inom gruppen.   

 

Vad som är avgörande, när det gäller referensgrupper – och då mer preciserat 

aspirationsgrupper – är att dessa grupper måste ha stark attraktionskraft för att vara 

framgångsrika. Men att bara ha kul skulle inte vara hållbart för att förklara klubbens 

fortbestånd ur ett funktionalistiskt perspektiv. Man måste också vara ansvarstagande och 

kunna visa förståelse för och solidaritet med andra människor – kort sagt, vara en allmänt god 

samhällsmedborgare. Detta är ett krav från klubbens sida som om det inte hörsammas följs av 

sanktioner.   

 

Klubben visar också ett stort rehabiliteringsansvar och medlemmarna försöker alltid tala till 

rätta och hjälpa tillbaka den som upptäcks vara på väg att avvika från gällande normer och 

värderingar. Detta exemplifieras av en informant på följande sätt: ”Vi har också ett visst 

socialt åtagande bland våra medlemmar, vårt motto är att upptaga, anpassa och förbättra. 

Då är det ju så att är det till exempel alkoholrelaterade problem så skulle vi nog i första hand 

försöka hjälpa den medlemmen på rätt spår igen oavsett vad som egentligen har hänt.”  Men 

om detta ändå visar sig vara en omöjlighet finns dessvärre inget annat alternativ än 

uteslutning ur klubben. Men fokusen i Round Table är i alla fall, enligt en informants sätt att 

se på saken: ”Allt handlar om att bygga kontakter, umgås, träffas och ha kul.”  

 

5.1. Slutdiskussion  

Under arbetets gång visade det sig att arvet från Durkheim är framträdande och påtagligt inom 

all litteratur som behandlar funktionalismen. Vårt val att inte ta med honom i våra teoretiska 

utgångspunkter, på grund av hans så utpräglat holistiska sätt att betrakta samhället och 

individen, var därför måhända förhastat då det senare visade sig att Durkheim är svår att 

”undvika” vid en funktionalistisk analys. På grund av att vi redan i ett tidigt skede valde bort 

honom har endast andrahandskällor använts i detta arbete vad gäller referenser till Durkheim. 

I slutänden ansåg vi dock att detta inte gjorde någon större skillnad för slutresultatet då ett 

eventuellt användande av förstahandkällor ändå inte förändrat något i den senare analysen.  

 

Vi vill påstå att vi har funnit stöd ur ett funktionalistiskt synsätt för att Round Table har en 

viktig funktion att fylla i samhället, och att klubben på grund av detta fortlever stabilt 
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förankrad i det samhällsfundament som annars tycks vara allt annat än tryggt och beständigt. 

Genom att tillvarata den grundläggande sociala driften som finns hos alla människor har 

klubben via socialisation lyckats förädla medlemmarnas karaktärer så att samhällstillvända 

individer formas, vilka har ett gemensamt intresse av att utveckla ett humant samhälle grundat 

på kommunikation, tolerans och förståelse för andra människor och andra kulturer. Samhället 

behöver individer med dessa egenskaper för sin fortlevnads skull, men eftersom individer av 

detta slag inte är samhället automatiskt ”givna” så finns ett kontinuerligt behov av nämnda 

socialisation för ett fortlöpande frambringande av dessa.         

 

Vi finner också i vår analys av Round Table att sällskapsklubben utgör en mycket attraktiv 

referensgrupp för ett stort antal människor i samhället. Att Round Table är tillgängligt endast 

för individer mellan 23 och 40 år gör nog sitt till för bidragandet till detta faktum. Just denna 

ungdomliga karisma av livsglädje, kamratskap och nyfikenhet på människan, samhället och 

livet som Round Table utstrålar får man nog säga utgör bästa tänkbara underlag som en 

aspirationsgrupp kan önska sig för att nå riktigt stor framgång. Det stora kontaktnät 

medlemmarna får genom klubben och de resor som följer med dess verksamhet utgör helt 

klart en lockelse för unga aktiva människor. När det gäller just ”vår” klubb, Bodenklubben, 

har det dessutom visat sig att de reser förhållandevis mycket i jämförelse med andra lokala 

klubbar. Därför vill vi också påstå (med risk för att framstå som partiska lokalpatrioter) att 

Bodenklubben faktiskt i högre grad än många andra lokala klubbar uppnår Round Tables 

syftemål: Att vara utåtriktade och sociala individer, för människans, och inte minst för 

samhällets bästa.   

  

5.2. Förslag till fortsatt forskning 

En frågeställning som infunnit sig under arbetet med denna studie rör omfattningen av 

fenomenet sociala föreningar och klubbar totalt. Det skulle vara intressant att få en bild av hur 

det ser ut i första hand här i Sverige när det gäller antalet medlemmar i förhållande till 

befolkningsmängd. Ser det olika ut i detta avseende i en jämförelse mellan glesbygd och 

storstadsområde? Hur ser det ut i en jämförelse olika länder emellan? Det är svårt att 

överhuvudtaget skatta hur många människor som ägnar sig åt denna typ av verksamhet bland 

annat eftersom dessa föreningar är helt självständiga och inte uppbär föreningsstöd. Detta 

innebär således att medlemsstatistik inte finns registrerad på ett lättillgängligt sätt. Sällskap av 

detta slag väljer också ofta medvetet att hålla en mer eller mindre låg profil utåt, vilket 
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dessutom gör detta till en relativt ”dold” företeelse i samhället. På grund därav tycker vi att 

det skulle det vara intressant att se forskning som redovisar fakta kring ovannämnda spörsmål.  

      

Vi skulle också gärna se vidare forskning rörande andra sociala innebörder än det vi redovisar 

här i vår Round Table-studie. Den skulle med fördel kunna genomföras även bland likartade 

sammanslutningar som till exempel Frimurarna, Odd Fellow, Rotary och Tempelriddarna. 

Sådan forskning skulle kunna gälla exempelvis den roll institutionerna spelar för 

reproducerandet och bevarandet av patriarkaliska mönster i samhället. Vi menar att föreslagna 

organisationer torde utgöra ett högst intressant material för genusforskningen. Ett annat 

område vi tycker vore värt att titta närmare på och som kanske utgör en mer konkret och 

påtaglig del i den här typen av organisationer är själva nätverket. Här skulle det vara 

intressant att se utvecklad forskning kring hur nätverksbyggandet går till inom institutionerna. 

Hur ser den regelfästade strukturen ut? Hur ser det ut ur aktörsperpektivet? Det finns förutom 

nämnda exempel naturligtvis ytterligare en mängd tänkbara intressanta frågeställningar som 

direkt anknyter till nätverket, dess struktur och dess potential.  

 

5.2.1 Slutord 

Ovannämnda sammanslutningar kategoriseras som tillhörande ordensväsendet, medan Round 

Table mer anspråkslöst definierar sig som sällskapsklubb, men i allt väsentligt tycks de inte 

skilja sig nämnvärt åt vare sig till organisationsstruktur eller till syfte och verksamhet. Man 

kan väl här i så fall tala om en gradskillnad snarare än en artskillnad. En iakttagelse från vår 

sida, dock endast baserad på vad vi som utomstående betraktare har möjlighet att uppfatta, är 

att de institutioner som sorterar under kategorin ordensväsendet i varierad grad är mer slutna 

och rent generellt har en än mer utpräglad konserverande och bevarande funktion än vad 

sällskapsklubbarna har.      

  

Med en liten hänvisning till referensgruppsteorin sätter emellertid vi punkt för vår 

undersökning här, och avslutar genom att citera Johann Wolfgang von Goethe:  

”Säg mig med vem du umgås och jag ska säga dig vem du är!”  
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6.1. Bilaga 1  
 
 
                                 Boden 2006-03-23 

Hej Klubbmedlem!         

 

Vi är två studenter som läser sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet som gemensamt 

skall genomföra ett examensarbete i form av en C-uppsats, 10 p. Vi är intresserade av Round Table 

som studieobjekt för vårt projektarbete.  

 

Vår tanke är att djupintervjua ett antal medlemmar av sällskapsklubben, och anledningen till att Du nu 

får detta brev är att vi önskar se just Dig som deltagare (informant) i vårt lilla forskningsprojekt.   

 

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för hur det kommer sig att sällskapsklubben 

Round Table Sverige, lyckats bestå under en så lång tid utan att nämnvärt ha förändrats. Detta trots att 

vi lever i ett samhälle som är under en ständig förändring. Vi vill veta på vilket sätt klubben har kunnat 

upprätthålla sitt syfte och sin målinriktning över så lång tid och vad det är som krävs av organisationen 

och dess medlemmar för dess överlevnad. 

 

Vi kommer att arbeta utifrån frågeställningar som rör medlemskapet samt rekryteringen till klubben. 

Vad är det som gör att man väljer just Round Table? Finns det några speciella krav för att bli medlem? 

Vad är det som gör att man vill vara med i klubben? Vari ligger klubbens attraktionskraft? 

 

Metoden är vald med utgångspunkt i syftet och en kvalitativ metod lämpar sig då bäst (i detta fall 

intervjuer). I kvalitativa studier är det oftast ointressant med representativt urval i statistisk mening 

vilket oftast innebär att forskaren går ut med en stor mängd enkätfrågor med fasta svarsalternativ till 

ett stort antal respondenter. Där de kvantitativa studierna eftersträvar likhet så långt det går, vill 

forskningen i kvalitativa studier snarare finna olikheter, lyfta fram och synliggöra det unika och 

ovanliga. Målet är att upptäcka variationer, strukturer och processer. 

    

En djupintervju innebär att forskaren (jag) och informanten (Du) samtalar under en dialogliknande 

form uppskattningsvis en timme utifrån ett fåtal konkreta frågor. Dessa frågor – som utgör en så kallad 

intervjuguide – kommer alltså att kretsa kring temat medlemskap och rekrytering. Intervjuerna 

kommer att bandas, men om Du inte vill bli inspelad på band kan anteckningar föras istället. 

Fördelaktigast är dock bandupptagning eftersom det inte stör samtalet.  
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Ni som deltar som informanter i detta projekt kommer till stor del själva att vara delaktiga i 

utformandet av intervjusamtalen eftersom det främst kommer att vara Ni som leder dialogerna, och vår 

huvudsakliga uppgift i denna situation kommer att vara att lyssna. Trots att vi som forskare har 

utfrågarrollen kommer vi alltså att hålla en låg profil under intervjuerna eftersom det är Era egna 

formulerade tankar kring medlemskapet och rekryteringen som vi ”vill åt” i vårt arbete.   

 

För att skydda Din anonymitet kommer fingerat namn att användas och endast de personuppgifter som 

är oidentifierbara och relevanta för studiens syfte kommer att tas med. Du har rätt att när som helst dra 

Dig ur projektet om Du så önskar. Materialet kommer att användas endast för det avsedda ändamålet 

och förvaras oåtkomligt för utomstående för att sedan förstöras.   

 

Eftersom detta handlar om en uppsats på C-nivå så innebär det att den offentliggörs. Den kommer att 

gå i tryck och ställas ut i pärm på institutionen tillgänglig för den som vill läsa den där. Den kommer 

också att läggas ut på nätet, vilket gör den tillgänglig även för den bredare allmänheten.  

 

Kort information om de etiska riktlinjer vi följer i vårt uppsatsarbete. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 forskningsetiska principer som vi 

som arbetar med denna studie rättar oss efter. Dessa principer inbegriper kortfattat fyra krav som vi 

uppsatsförfattare följer: Informationskravet vilket innebär att informanterna ska informeras om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet vilket innebär att medverkan är frivillig och att 

informanten också har rätt att när som helst avsluta sin medverkan i projektet. Konfidentialitetskravet 

vilket innebär att personuppgifter förvaras oåtkomliga för obehöriga samt nyttjandekravet vilket 

betyder att det insamlade materialet inte får användas för annat än det avsedda ändamålet (Dahl, 

Smedler, 1993). 

 

Vi hoppas på Din medverkan och ser fram emot ett trevligt och givande samtal. 

 

Vänliga hälsningar från Eva och Marika.  

 

Om Du har några frågor så går det bra att kontakta oss på tfn:  

Eva Granberg 0921-121 31 

Marika Harlin 0921-529 76  
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6.2. Bilaga 2  
 

INTERVJUGUIDE 

 
1. Hur gammal är Du? 

 
2. Hur länge har Du varit medlem? 

 
3. Hur gick det till när Du blev medlem? 

 
4. Vilka sätt finns det att bli medlem på? 

 
5. Tycker Du att det borde finnas andra sätt att bli medlem? 

 
6. Kände Du många klubbmedlemmar redan innan Du gick med? 

 
7. Anser Du att Du är utåtriktad till Din läggning? 

 
8. Anser Du att Du själv tagit initiativ till De kontakter Du fått inom klubben? 

 
9. Tycker Du att Du är mer utåtriktad nu än förr (innan du blev klubbmedlem)?   

 
10. Vad var det som gjorde att Du valde just Round Table? 

 
11. Umgås Du med dem som Du lärt känna genom klubben även ”privat”, det vill säga 

även utanför klubbsammanhangen? 
 

12. Tycker Du att Din umgängeskrets numera har större social ”bredd” än innan Du 
blev medlem? 

 
13. Finns det några speciella ”inträdeskrav” vid rekrytering av nya medlemmar? 

 
14. Vad skulle hända om en klubbmedlem ”misskötte” sig och uppenbart bröt mot 

klubbens normer och värderingar? 
 

15. Kan man bli utesluten ur klubben? 
 

16. Upplever Du att Du har utvecklats som person i och med medlemskapet, och i så 
fall på vilket sätt? 

 
17. På vilket sätt känns det värdefullt/roligt att vara med i Round Table? 

 

 

Går det bra att eventuellt få komplettera någon fråga i efterhand via telefon om vi upptäcker 

att vi glömt någonting väsentligt?   

 
 




