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Sammanfattning: 

Under år 2015 ställs Sverige inför en kraftig ökning av nyanlända migranter i och med en 

flyktingkris. Krisen leder till att regioner i Sverige som tidigare tagit emot få nyanlända 

migranter kommer behöva ta emot många fler. Detta gäller bland annat för Norrbotten och 

Piteå kommun. Ökningen av nyanlända sätter högre press på ett långsiktigt och fungerande 

integrationsarbete. 

Tidigare forskning visar på vikten av nyanländas deltagande i det civila samhället för en bra 

integration. Tidigare forskning visar inte på hur civilsamhället kan engageras mer i 

integrationsarbetet. Detta leder till teorier om hur grupper fungerar tillsammans och hur vi 

människor agerar vid integration av olika grupper. Vad kan vara en drivkraft för 

civilsamhället som grupp att vilja engagera sig i integrationsarbetet och öppna upp sin grupp 

för nya medlemmar? Vilken vinning har civilsamhället av integration? Dessa frågor leder 

arbetet till en teoriram som innehåller utbytesteori som representerar egoism och 

moralteori som representerar altruism. Syftet är att undersöka om civilsamhället, mer 

specifikt idrottsföreningarna, i Piteå kommun har haft något utbyte, någon vinst, av att 

engagera sig i Piteå kommuns integrationsarbete under år 2015. Vinst definierat enligt 

arbetets teoriram och inte Piteå kommuns eller idrottsföreningarnas direkta definition av 

vinning. Empirin i arbetet speglar med andra ord inte en åsikt eller en syn från någon särskild 

grupp utan med hjälp av teoriramens definition av vinst extraheras vinning ur materialet. 

Undersökningen har skett genom en fallstudie av Piteå kommun och dess integrationsarbete 

och civilsamhälle. Integrationsarbetet har analyserats genom en kvalitativ textanalys som 

formats av teoriramens tre kategorier av vinning: ekonomisk-, moralisk- och 

kunskapsvinning. Arbetet hittar både egoistisk och altruistisk vinning i materialet och 

diskuterar med hjälp av teoriramen de olika typerna av vinning i integrationsprojekten. 

Teoriramen sätts på prov av integrationsprojekten genom lågt civilsamhälleligt deltagande i 

en del av dem. Arbetet diskuterar betydelsen av bristen på civilsamhälleligt deltagande och 

vad bristen på vinning för civilsamhället egentligen innebär.  
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1 Inledning och bakgrund 
Under 1960-talet tog sig allt fler migranter till Sverige. Till en början handlade det om 

arbetskraftsinvandring men senare även flyktingar. Migrationen påverkade bilden av det 

svenska samhället till en mer mångkulturell bild, fast delar av den tidigare kulturella 

enhetligheten fanns fortfarande kvar. Det är dock under den här tiden som en mer tydlig bild 

av svensk nationell välvilja och generositet gentemot migranter grundas. Under 1990-talet 

blev integration och mångfald en del av den svenska samhällsgemenskapen. Det är en tid då 

svensk integrationspolitik går från att enbart gälla migranten och dennes skyldigheter att 

anpassa sig till majoritetssamhället till att gälla hela Sveriges befolkning.1 

Redan under 1960-talet tas även en diskussion kring migranternas ojämna fördelning i de 

svenska kommunerna upp. Den ojämna fördelningen leder till ökade utgifter för en del av 

kommunerna och anses orättvis.2 Under år 2015 sätts Sverige under hög press av vad som 

kommer att kallas en flyktingkris. Sverige tar emot sitt högsta antal asylsökande någonsin på 

kort tid. Pressen är hög i hela landet men den är ojämnt fördelad mellan de svenska 

kommunerna.3 Detta problem är en av anledningarna till att det den första mars år 2016 

träder i kraft en lag, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning. Denna lag innebär att kommuner nu är skyldiga att ta emot nyanlända vid 

anvisning från migrationsverket eller arbetsförmedlingen vilket kommer leda till en jämnare 

fördelning. När fördelningen av nyanlända sker ska hänsyn tas till kommunens 

befolkningsstorlek, arbetsmarknad, totalt mottagande av nyanlända samt ensamkommande 

barn och antalet asylsökande som befinner sig i kommunen.4 På en presskonferens i 

november år 2015 sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att det framförallt kommer 

bli Stockholm och Norrbotten som kommer märka av den största ökningen av nyanlända på 

grund av framförallt arbetsmarknadsförutsättningarna. Ministern sa även att de kommuner 

som tagit emot minst nyanlända kommer få ta emot många fler.5 Piteå Kommun i 

Norrbotten är en av kommunerna som tagit emot få nyanlända i jämförelse till sin 

befolkningsstorlek.6 Detta trots Piteå Kommuns positiva arbetsmarknadsförutsättningar sen 

år 2012.7 Piteå Kommun är dock den kommun som sen år 2010 tydligt ökat sitt mottagande 

och över de senaste sex åren gått från att ta emot 16 nyanlända per år till att år 2015 ta 

emot 99 nyanlända per år. Det är en ökning med cirka 620 %.8 Detta gör att Piteå kommun 

blir en av de kommuner som är intressant att titta på i och med ökat mottagande som ställer 

krav på bättre integrationsarbete. 

                                                             
1 Dahlstedt. Utbildning, demokrati, medborgarskap, s.23-24, 51, 64, 74. 
2 Dahlstedt. Utbildning, demokrati, medborgarskap, s.23-24, 51, 64, 74. 
3 Lönnaeus. Kommuner larmar. 
4 SFS 2016:38. Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, § 7. 
5 TT Nyhetsbyrån. Stockholms län får ta emot fler flyktingar. 
6 Bilaga 1. 
7 Ekonomifakta. Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Piteå. 
8 Migrationsverket. Kommunmottagna tidigare år. 
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1.1 Forskningsproblem 
Inom samhällsvetenskapen finns en diskussion kring betydelsen av att vara medborgare. Det 

finns en definition av till exempel britten T.H. Marshall som menar att medborgarskapet är 

ett kontrakt mellan individ och stat som leder till rättigheter men också skyldigheter för 

medborgaren. Under 1960-talet i Sverige började samma diskussion om rättigheter och 

skyldigheter i välfärdssamhället i och med migranternas ökade närvaro då Sverige gick från 

att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Flera forskare har fortsatt på Marshalls 

grunddefinition och utvecklat den vidare till att medborgarskap även handlar om 

medborgarens deltagande i samhällslivet. Vilket skulle betyda att medborgarskap inte enbart 

handlar om relationen mellan individen och staten utan även mellan individen och hela 

samhället.9 Det är här civilsamhället kommer in i bilden. J. Ehrenberg beskriver 

civilsamhällets klassiska betydelse som ett politiskt organiserat samvälde. Om ingen statlig 

gemensam makt finns, finns inget civilt samhälle, som Thomas Hobbes menade. Platon 

beskriver civilsamhället genom att jämföra det med människans kropp, det består av olika 

delar som har olika färdigheter och uppdrag. Niccolò Machiavelli utvecklar beskrivningen 

vidare genom att lägga till att civilsamhället organiserar sig runt privata intressen. Där 

Hobbes menar att civilsamhället består av både kollektivt offentligt liv men också 

egenintresse.10 Civilsamhället beskrivs som något som är frånskilt staten men kan samtidigt 

inte existera utan staten. Civilsamhället beskrivs även bestå av flera olika viljor och mål som 

kan beröra stora grupper av människor men även nere på individnivå. I dagens samhälle kan 

civilsamhället bestå av till exempel folkrörelser, olika typer av föreningar och trossamfund.11  

Engagerade medborgare skapas genom deltagande i ett fritt civilt samhälle.12 Genom 

deltagandet utvecklar medborgarna humant och socialt kapital vilket gynnar alla delar av 

samhället.13 Den tidigare forskningen visar på vikten av nyanländas deltagande i det civila 

samhället och vikten av att Sverige för en integrationspolitik på lokal nivå som gynnar det 

civila samhällets engagemang i integrationsarbetet. Den tidigare forskningen förklarar att 

civilsamhällets engagemang och deltagande är viktigt för integrationen men inte hur 

civilsamhället ska engageras mer i integrationen.  

A. Gustavsson och J. Rosenqvist tar upp två tolkningar av integration. Den ena handlar om 

att sammanföra personer i sociala situationer och om gemenskap. Den andra handlar om en 

mer individuell och privat tolkning där bevarande av den personliga integriteten är i fokus.14 

Det här arbetet fokuserar på civilsamhället och där med den första tolkningen om 

sammanförande och gemenskap. Sammanförande, engagemang och deltagande leder det 

här arbetet till teorier om integrering och gemenskap. Vad gör att grupper förenas med 

andra grupper? Den frågan tog arbetet till sociala relationer och olika teorier på det 

                                                             
9 Dahlstedt. Utbildning, demokrati, medborgarskap, s.13-15, 50. 
10 Ehrenberg. Civil Society, s.3, 5, 55, 70, 72, 75. 
11 NE Nationalencyklopedin. Civilsamhälle. 
12 Dahlstedt. Utbildning, demokrati, medborgarskap, s.100. 
13 SOU 2000:1. En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet, s.33. 
14 Gustavsson. A new school for learning disabled pupils in Sweden?, s.9. 
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området, bland annat till pionjärerna J. Thibaut och H. Kelley inom utbytesteorin. En social 

teori som tar upp vinning som främjande till engagemang för att integreras med andra 

grupper. Frågan är, hur skapas ett civilsamhälle som gynnar ett starkt integrationsarbete? 

Kan det vara så att civilsamhället behöver belöning för att engagera sig i integrationsarbete? 

Vilken belöning skulle det kunna vara? Vad tjänar civilsamhället på att engagera sig i 

integrationen? Vilken vinning får civilsamhället av integrationen? Finns det vinning för 

civilsamhället som drivkraft till engagemang i integrationsarbetet? Utbytesteorin har en 

ekonomisk tankemodell där sociala relationer värderas som en budget med inkomster, 

utgifter och vinning. Kritiken till utbytesteorin handlar om bristen på humanism.15 Detta 

leder fram till arbetets andra teori, moralteorin, som handlar om att människors interaktion 

och agerande främjas av annat än självbevarelsedrift till exempel moral, solidaritet och 

altruism. Dessa två teorier kommer leda det här arbetet tillsammans. Tillsammans förklarar 

de sociala relationer men på var sin sida av området. Den ena ekonomisk och 

självbevarande, den andra moralisk och altruistisk. Det vill säga gruppers engagemang till 

deltagande och gemenskap främjas enligt dessa teorier av ekonomisk vinning för 

självbevarande eller av moralisk vinning genom altruism. Tillsammans skapar de en bredd 

över de olika teorier som finns på området och en bra grund för det här arbetets stora fråga: 

Vilken vinning har civilsamhället av integration?  

På grund av begreppet civilsamhällets breda betydelse behövs en avgränsning. Arbetets 

civilsamhälleliga fokus blir den största aktören i Piteå kommuns civilsamhälle, nämligen 

idrottsföreningar, vilket kommer diskuteras mer ingående i arbetets metoddel.16 Där 

förtydligas även definitionen av vinning och hur detta arbete inte utgår från varken Piteå 

kommuns eller idrottsföreningarnas direkta definitioner eller åsikter kring vinning. Arbetet 

utgår från en vinning definierad ur teoriramen som sedan används som verktyg för att 

studera och extrahera eventuell vinning ur materialet. Arbetet undersöker med andra ord 

inte om det i praktiken funnits någon faktisk vinning för idrottsföreningarna, arbetet 

analyserar materialet genom en kvalitativ textanalys. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att teoretiskt och empiriskt undersöka relationen mellan 

civilsamhälle och integration men med fokus på vilken vinning civilsamhället har som 

drivkraft till engagemang i integrationen. Syftet är att undersöka om det finns någon vinning 

för idrottsföreningar i Piteå Kommuns civilsamhälle att engagera sig i kommunens 

integrationsarbete. Detta kommer undersökas genom en kvalitativ innehållsanalys av text 

det vill säga dokumenterade projekt ur Piteå kommuns integrationsarbete från år 2015. 

Analysen kommer utföras med hjälp av vald teoriram och metodologi som kommer 

användas som verktyg för att hitta vinning i materialet. Teoriramen består av utbytesteori 

och moralteori. Teorioperationaliseringen specificerar begreppet vinning till tre typer av 

vinning: ekonomisk-, moralisk- och kunskapsvinning. Syftet är mer specifikt att se om 

                                                             
15 Hill. Barns syn på andra barn, s. 33-34. 
16 Piteå Kommun. Föreningsregister. 
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idrottsföreningar i Piteå kommuns civilsamhälle har haft en ekonomisk-, moralisk- eller 

kunskapsvinning att engagera sig i Piteå kommuns integrationsarbete. 

- Har det funnits ekonomisk vinning för idrottsföreningar att engagera sig i Piteå 

kommuns integrationsprojekt år 2015? 

- Har det funnits moralisk vinning för idrottsföreningar att engagera sig i Piteå 

kommuns integrationsprojekt år 2015? 

- Har det funnits kunskapsvinning för idrottsföreningar att engagera sig i Piteå 

kommuns integrationsprojekt år 2015? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av inledningskapitlet ovan som följs av kapitel 2 som beskriver arbetets 

teoriram. Teoriramen består av utbytesteori och moralteori som beskrivs mer ingående och 

sedan följs av en operationaliseringsdel som beskriver hur dessa teorier tillsammans 

kommer användas i arbetet. Kapitel 3 beskriver arbetets metodologi som beskriver på vilket 

sätt arbetet genomförs samt beskriver materialet. Kapitel 4 består av arbetets resultatdel 

där materialet bearbetas och en djupare genomgång av integrationsprojekten presenteras. 

Kapitel 5 består av arbetets slutsatsdel där resultatdelens innehåll diskuteras och analyseras 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar. 

2 Teori 
Teorikapitlet inleds med en genomgång av begreppet integration samt dess koppling till 

kommande teorier. Efter det kommer en genomgång av utbytesteori och moralteori som 

nämnts tidigare i arbetet med fokus på civilsamhället och dess drivkraft genom vinning. 

Teorikapitlet avslutas med en operationaliseringsdel där kopplingen mellan teorierna 

förklaras samt hur arbetet kommer använda sig av teoriramen i sin helhet i både resultat- 

och slutsatsdel. 

Utgångspunkten för integration i det här arbetet är att integration handlar om att skapa en 

större gemenskap och en starkare demokrati.17 Vad betyder egentligen integration? Det 

beskrivs och definieras på lite olika sätt i den statsvetenskapliga debatten. Integration kan 

beskrivas som ”En process som syftar till att sammanföra delar till en större helhet.”18 

Integration kan även beskrivas genom orden inklusion och inkludering. Att vara en del av det 

hela.19 Det som många definitioner verkar ha gemensamt är att integration innebär en 

strävan efter någon form av helhet och att integration är något odelbart.20 

Integration förekommer i många olika områden i samhället. Det kan handla om integration 

av funktionsnedsatta i skolan eller integration av nya kulturer in i samhället och i det här 

                                                             
17 Rabe. Boken om integrering, s. 7. 
18 Westberg. EU:s drivkrafter, s.202. 
19 Rabe. Boken om integrering, s.25-26. 
20 Rosenqvist. Forskningsprogram för projektet: Integrering av elever med psykisk utvecklingsstörning, s. 9-10. 
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arbetet kommer det användas inom området integration av nyanlända in i civilsamhället. 

Därför är det viktigt att beskriva vilken tolkning av integration arbetet kommer utgå ifrån. 

Gustavsson och Rosenqvist beskriver en typ av uppdelningen av begreppet integration och 

Bengt Nirje har precis som till exempel T.H. Marshall en annan uppdelning. Gustavsson och 

Rosenqvist beskriver två inriktningar av begreppet integration. Den första inriktningen där 

integration syftar på att sammanföra personer i sociala sammanhang till en gemenskap och 

den andra inriktningen som är mer personlig handlar om bevaring av en persons integritet.21 

Den första inriktningen beskriver integration på en samhällsnivå medan den andra 

inriktningen är på en personlig nivå. Den första inriktningen är den som berör detta arbete 

och där syns kopplingen till det civila samhället i och med att sociala sammanhang och 

gemenskap nämns. B. Nirje och T.H. Marshall delar in integration på ett annat sätt än 

Gustavsson och Rosenqvist nämligen in i olika kategorier. Nirjes kategorier handlar om 

fysisk, funktionell, social och samhällelig integration. Med fysisk integration menas tillgång 

till bostäder, utbildning, arbete och fritidsaktiviteter i en integrerad miljö. Funktionell 

integration fokuserar på en gemensam offentlig miljö. Till exempel tillgång till samma 

restauranger, butiker, simhallar, bussar, toaletter och så vidare. Social integration handlar 

om viktiga mellanmänskliga relationer med till exempel vänner, grannar eller samhället i 

stort. Detta kan vara olika sociala sammanhang som uppkommer på skolan, arbetet, 

föreningar med mera. Det kan även innebära att inom en förening röra sig från medlem till 

att bli ledamot, ordförande eller ansvarig på något sätt. Samhällelig integration belyser att 

hitta sin plats som medborgare. Förstå sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Dessa 

integrationskategorier är mallar men i verkligheten är det inte alltid lika enkelt att skilja 

kategorierna åt. Integrationskategorin som det här arbetet kommer fokusera på är den 

sociala integrationen med det civila samhället och framförallt dess drivkrafter till 

engagemang.22 Det civila samhället är en viktig del i arbetet för att uppnå integration i hela 

samhället. Det finns många kopplingar mellan integration och civilsamhället som tagits upp 

här. Detta kan göra begreppens skillnader otydliga varpå ett förtydligande behövs. I det här 

arbetet kommer integration arbetas med som en process av att uppnå integration, att 

integrera nyanlända in i civilsamhället och uppnå en gemenskap och en helhet för en stark 

demokrati.23 Medan civilsamhället i det här arbetet egentligen nämns på två sätt. Det första 

sättet tas upp i inledningen med historisk bakgrund och den klassiska beskrivningen av J. 

Ehrenberg ”politiskt organiserat samvälde”. Den beskrivningen handlar om att definiera 

civilsamhället i en bred samhällsmening. Det andra sättet är en avgränsning av civilsamhället 

för det här arbetet genom att lägga fokus på aktörer ur civilsamhället som ingår i en tydlig 

organisationsform, närmare bestämt idrottsföreningar. Idrottsföreningarna representerar 

där med till viss del civilsamhället i det här arbetet men resultatet kommer inte vara direkt 

generaliserbart. Generaliserbarheten av resultatet diskuteras mer i slutsatsdelen av arbetet. 

Valet av idrottsföreningar som aktör förklaras mer ingående i arbetets metoddel. 

                                                             
21 Gustavsson. A new school for learning disabled pupils in Sweden?, s.9. 
22 Rabe. Boken om integrering, s.7, 10, 23, 123-125. 
23 Rosenqvist. Forskningsprogram för projektet: Integrering av elever med psykisk utvecklingsstörning, s. 6. 
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Nu har arbetet gått igenom begreppet integration och dess koppling till civilsamhället. 

Kapitlet går vidare med genomgång av utebytesteori och moralteori som handlar om 

människans drivkraft till engagemang med andra människor genom vinning. Det vill säga 

civilsamhällets drivkraft till engagemang i integrationsarbete genom vinning. 

2.1 Utbytesteori 
Teorin bygger på att individer eller grupper vill ha någon form av vinst eller belöning som 

drivkraft för att bjuda in en annan individ eller grupp till sin egen grupp.24 Utbytesteorin kan 

ses som en ekonomisk eller affärsmässig tankemodell kring mänskligt beteende och 

relationer.25 J. Thibaut och H. Kelley är några bland föregångarna till denna teori.26 

Utbytesteorins grund vilar på att sociala relationer skapas baserat på vad parterna förväntar 

sig i utbyte av gemenskap, vilken ”vinst” handlingarna kommer ge. Människor i sociala 

situationer värderar vad ett samarbete ger för utbyte eller vinst till individen eller den egna 

gruppen. Så länge bägge parter är nöjda fortsätter gemenskapen, medan om en part inte är 

nöjd avslutas gemenskapen. För att räkna ut vinst eller förlust jämförs på ett ekonomiskt sätt 

kostnaderna mot belöningarna i utbytet. Om belöningarna är större än kostnaderna finns ett 

positivt utbyte, en vinst.27 I Thibaut och Kelleys bok om social psykologi för grupper går dem 

inte övergripande genom utbytesteori utan dem går in djupt in i utbytesteori. Så djupt att 

dem diskuterar ”outcomes” av olika utbyten, hur länge en vinst eller belöning kan hålla ett 

utbytes status som positiv samt grupperar in olika typer av vinster och belöningar utifrån 

individens egna grupps preferenser eller ur påverkan av andra grupper och mycket annat.28 

Så ingående ska detta arbete inte gå inom utbytesteorin, det här arbetets användande av 

utbytesteorin arbetar med utbytesteorins grunder i egoismen och vinsten som drivkraft.  

Tysken F. Tönnies är en annan pionjär inom utbytesteorin.29 Han pratar om två typer av 

socialt liv ”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”. Där gemeinschaft syftar på något familjenära, 

privat, gemensamt, lokalt, traditionellt, tryggt och med tillförlitliga relationer mellan alla i 

den gemenskapen. Alla känner alla och det finns lite rum för individuell frihet. Här hålls 

gemenskapen samman i överlevnadssyfte. Gesellschaft syftar på sällskap eller samhälle som 

innebär stor individuell frihet där individen är fri från tradition och väljer själv sitt sociala 

umgänge. Gesellschaft är mer vanlig än gemeinschaft i dagens samhälle. Individen väljer 

själv och kan genom det uppnå frihet och självförverkligande. Uttrycket kopplas till ett 

bevarande av den individuella friheten och egna intressen, som en marknad. Därav 

kopplingen till vinning eller profit i individens val av gemenskap och grupper. Dessa två, 

gemeinschaft och gesellschaft, existerar samtidigt i samhället och kan uppstå samtidigt i 

större eller mindre skala inom samma grupp.30 Arbetets syn på idrottsföreningar angående 

                                                             
24 Rabe. Boken om integrering, s.31. 
25 Hill. Barns syn på andra barn, s.34-35. 
26 Thibaut. The social psychology of groups. 
27 Hill. Barns syn på andra barn, s.34-35. 
28 Thibaut. The social psychology of groups, s. 12-25, 31. 
29 Tönnies. Gemeinschaft und gesellschaft. 
30 Rosenqvist. Forskningsprogram för projektet: integrering av elever med psykisk utvecklingsstörning, s.13-14. 
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gemeinschaft och gesellschaft blir precis den. Att idrottsföreningen kan i sin helhet skapa 

något familjärt och bibehålla traditioner medan den eftersträvar överlevnad, gemeinschaft. 

Samtidigt finns en frihet för val av socialt umgänge för individer eller grupper inom 

idrottsföreningen men även mellan idrottsföreningen och nya individer eller grupper i olika 

sociala sammanhang, gesellschaft. Oavsett gemeinschaft eller gesellschaft så utgår båda från 

individens intresse och egoismen. 

Vad som räknas som belöning och vad som framförallt räknas som minimumbelöning för att 

parter ska se ett utbyte som lönsamt eller positivt är individuellt.31 Alla bär med sig sina 

värderingar, behov, kunskaper och verktyg in i deltagande av gemenskaper.32 

Samarbetsvilligheten riktas mot det som verkar leda till ett positivt utbyte. Inom 

utbytesteorin ses det som ett mänskligt naturligt tankesätt där individer söker stimulans som 

bidrar till förbättringar genom samspel. Relationer beskrivs alltså ungefär som varor och 

tjänster. Kritiken till utbytesteorin handlar om att den anses inhuman och omoralisk. Kritiken 

handlar även om strävan efter stimulans och positiva utbyten som kan leda till att de som 

inte anses ge stimulans eller positiva utbyten i samhället blir lämnade utanför och deltar 

därmed inte i helheten. Det vill säga motsatsen till integration, segregation. I och med denna 

kritik till utbytesteorin använder sig det här arbetet även av moralteori som drivkraft till 

integration. Genomgång av moralteorin kommer nedan. Sammanfattningsvis för 

utbytesteorin, nyckelord att bära med sig om utbytesteorin i det här arbetet är egoism, 

självförverkligande, egna intressen, överlevnad, utbyte, kunskap, belöning och vinning för 

den egna individen och den egna gruppen.33  

2.2 Moralteori 
Det var först efter de teoretiska diskussionerna om människans naturliga moral som tanken 

om ett civilt samhälle uppenbarade sig. John Locke, Adam Smith, Adam Ferguson och Emile 

Durkheim är några av de tidiga filosoferna inom moralteori. A. Smith pratade tidigt om en 

moralisk bas för en möjlig individuell existens där människor behöver bekräftelse, omtanke 

och sympati som drivkraft för att kunna existera, vilket även A. Ferguson kom att prata om i 

sina texter. Civilsamhället är en plats där moral och etik skapas menade dem, genom vilket 

det i det här arbetet ter sig naturligt att ta med moralteori och moral som en drivkraft. Det 

bör tilläggas att civilsamhället även här beskrivs som en arena för utbyte, men med tillägget 

att utbytet kan handla om mer än egoism och vinst för individen det vill säga även moral, 

etik och altruism bör räknas in. Dessa teorier om människan och motivation genom egoism 

och altrusim kan spåras tillbaka till Alasdair MacIntyre, Lockes elev, som tar upp att 

människans drivkraft styrs av dessa två motsägande principer, altruism och egoism.34 

Ferguson, skotsk filosof och historiker, baserade civilsamhället på medfödda moraliska 

känslor. Han teoretiserade civilsamhället som ett naturligt tillstånd för utveckling av moral 

                                                             
31 Hill. Barns syn på andra barn, s. 103. 
32 Thibaut. The Social Psychology of Groups, s. 14. 
33 Hill. Barns syn på andra barn, s.34-36. 
34 Seligman. The idea of civil society, s. 26-31. 
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och intellekt, när tidigare motsättande teorier mest talade om att civilsamhällets grund var 

egoism och överlevnad. Ferguson menade att människor skapar samhällen för mer än bara 

överlevnad, att människor också drivs av altruism, solidaritet och generositet.35 Altruism 

innebär att målet med individens agerande är att gynna någon annan. Det finns en debatt 

angående altruism där graden av altruistiskt beteende skildras. Det finns olika definitioner 

vidare altruism betyder totalt oegoistiska handlingar eller om det räcker med en handling 

som innebär att någon annan gynnas mer än sig själv. Kanske måste en handling till och med 

skada den egna individen samtidigt som den gynnar någon annan för att det ska räknas som 

altruism.36 Det här arbetets definition kommer luta mer mot en handling där målet är att 

gynna någon annan men det kan även gynna individen själv. Ferguson menade att 

civiliserade liv inte kan byggas om människor enbart strävar efter individuella mål, främst är 

människor moraliska varelser. Människor är snälla, hjälper varandra ömsesidigt och visar 

varandra välvilja. Kritiken till Ferguson handlar om att människor även är giriga, elaka och 

okänsliga. Ferguson menade att egoism driver folk till att leva ensamma i konkurrens med 

sina medmänniskor, men vår naturliga sällskaplighet gör att vi lever med varandra, hjälper 

varandra och drar nytta av varandra. Han menade också att vårt individuella egenintresse 

och vår moraliska inställning till samhället inte säger emot varandra.37 Sammanfattningsvis 

för moralteorin, nyckelord att bära med sig om moralteorin i det här arbetet är altruism, 

moral, intellekt, solidaritet och vinning för andra och andra grupper än ens egen. 

2.3 Operationalisering 
Utbytesteorin och moralteorin kommer tillsammans utgöra en nyanserad teoretisk ram till 

arbetets analys av Piteå Kommuns integrationsprojekt år 2015 och idrottsföreningars 

teoretiska vinning av att delta i integrationsarbete. Tillsammans skapar teorierna en mer 

fullständig förklaringsmodell där båda fungerar som drivkrafter för integration inom 

civilsamhället. Utbytesteorins fokus är vinning för individen medan moralteorins fokus är 

vinning för andra. Dessa teorier skapar arbetets teoriram tillsammans och blir användbara i 

diskussion och förklaring till att förstå civilsamhällets drivkraft till deltagande i 

integrationsarbete. Precis som tidigare nämnt bär alla med sig sina värden, behov, 

kunskaper och verktyg vilket leder till att vinning för den ena inte behöver vara vinning för 

den andra. På grund av detta blir fokus i detta arbete ekonomi – moral, egoism – altruism, 

var sin sida på skalan inom området. Två motsägande principer som människan motiveras 

av.38 

Arbetet kommer baserat på och med hjälp av teoriramen leta och extrahera ”vinning” i de 

olika texterna. Precis som det framgår i teorierna kan människan agera efter mer egoistiska 

och självförverkligande anledningar men även efter ett mer altruistiskt perspektiv som 

gynnar andra. Detta visar på bredden av olika typer av agerande och därför behövs 

                                                             
35 Ehrenberg. Civil Society, s.91-92. 
36 Piliavin. Altruism: A review of recent theory and research, s. 27, 29. 
37 Ehrenberg. Civil Society, s.91-92. 
38 Seligman. The idea of civil society, s.26. 
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begreppet vinning definieras tydligt i detta arbete så att läsaren kan följa den röda tråden. 

Arbetet kommer fokusera på tre kategorier av vinning baserat på teoriramen. Dessa 

kategorier av vinning kallas i det här arbetet för: Ekonomisk vinning, kunskapsvinning och 

moralisk vinning. Ekonomisk vinning baseras på utbytesteorin och egoism. Ekonomisk vinning 

kommer analyseras och diskuteras med utgångspunkt i direkt ekonomiskt vinning. Det vill 

säga när det på ett tydligt sätt finns en ekonomisk vinst genom exempelvis pengar i olika 

form eller i form av materiella vinster och varor som till exempel ny utrustning till 

idrottsföreningar. Detta ska gälla individen, jaget och den egna gruppen. Arbetet kommer 

inte inkludera indirekt ekonomisk vinning på grund av att det leder till svårigheter vid 

analysen. Indirekt ekonomisk vinning skulle till exempel kunna innebära en ekonomisk vinst i 

framtiden som grundar sig i deltagandet av ett projekt under år 2015. Detta blir yvigt, 

svårare att definiera för arbetets analys och skulle kräva mer arbete. Arbetet hade kunnat 

fokusera på ekonomisk vinning med både direkt och indirekt ekonomisk vinning men hade 

då eventuellt behövt ta bort de andra två kategorierna av vinning och beslutet blev att 

behålla bredden genom en avsmalnad definition av ekonomisk vinning till direkt ekonomisk 

vinning samt att behålla moralisk- och kunskapsvinning. Moralisk vinning baseras på 

moralteorin och altruism. Moralisk vinning kommer med andra ord analyseras och 

diskuteras med utgångspunkt i solidaritet och generositet till andra. I materialet kan det 

handla om att idrottsföreningarna gör något för att hjälpa någon annan av totalt altruistiska 

anledningar men även för att individen mår bra av att hjälpa någon annan. Det kan också 

handla om att känna sig behövd, viktig och som en del i det hela, men aktionen gynnar 

någon annan eller samhället i stort samtidigt. Denna kategori gäller vinst för andra individer 

och andra grupper. Kategorin kunskapsvinning samlar upp begrepp som tas upp av 

utbytesteorin och moralteorin men som inte riktigt passar in helt perfekt i arbetets 

definitioner av ekonomisk- och moralisk vinning ovan. Det kommer handla om begreppen 

kunskap, intellekt och överlevnad som vinning. Kunskap nämns kort i utbytesteorin som 

något en individ kan bidra med i ett utbyte. Intellekt nämns kort i moralteorin som en 

naturlig del i civilsamhället och att intellektet utvecklas i civilsamhället. Kunskap och intellekt 

kommer tolkas som vinning genom utbildning och ökad kunskap i projekten i mitt material. 

Fördjupning i materialet sker i metoddelen. Överlevnad tas upp i utbytesteorin och kommer 

tolkas som överlevnad för idrottsföreningarna. Överlevnad för idrottsföreningarna handlar 

om tillgång till föreningsaktiva och medlemmar.39 Det handlar även om idrottsföreningarnas 

kommersiella verksamhet för att överleva, detta kommer även tolkas som 

marknadsföringsfördelar för idrottsföreningarna i projekten i mitt material.40 Detta kommer 

framförallt tolkas ur ett egoistiskt synsätt. 

Svaret på frågeställningarna kommer säga om det finns ekonomisk-, moralisk- eller 

kunskapsvinning för idrottsföreningarna i integrationsprojekten. Det teorierna säger om det i 

sin tur är att ju större vinning desto större drivkraft till engagemang. Samt mer specifikt, om 

                                                             
39 Seippel. Professionals and volunteers: on the future of a Scandinavian sport model, s.199-211. 
40 Einarsson. Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen, s. 1-114. 
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vinning existerar finns en drivkraft till engagemang. Med andra ord, om ekonomisk-, 

moralisk- eller kunskapsvinning existerar i ett projekt finns drivkraft för idrottsföreningarna 

till engagemang. Mitt arbete kommer inte mäta hur mycket vinning varje projekt genererar 

till idrottsföreningarna. Arbetet kommer endast analysera om de olika typerna av vinning 

existerat utifrån teoriramens definition av vinning. Definitionen av vinning utgår alltså inte 

från Piteå kommuns eller idrottsföreningarnas direkta preferenser utan teoriramen ovan 

kommer användas som teoretiska glasögon för att hitta vinning i texterna som analyseras. 

Under förutsättning att teoriramen stämmer är lösningen för ett bättre integrationsarbete 

med civilsamhället att se till att de typer av vinning som tas upp existerar i 

integrationsprojekten eller att öka de typer av vinning som redan verkar existera.  

3 Metod och material 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av fallstudie och fallet för det här arbetet det vill 

säga Piteå kommun samt idrottsföreningar. Efter det kommer en bredare metoddiskussion 

samt beskrivning av arbetets kvalitativa textanalysmetod. Metodkapitlet avslutas med en 

beskrivning av materialet arbetet kommer studera samt en beskrivning av hur materialet 

kommer redovisas i tabeller.  

3.1 Fallstudie 
Det här arbetet syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka relationen mellan 

civilsamhälle och integration med fokus på vilken vinning civilsamhället har på att engagera 

sig i integrationen. Arbetets fokus ligger på Piteå kommuns integrationsarbete samt Piteå 

kommuns civilsamhälle. Arbetet är med andra ord en fallstudie av Piteå kommun. Lagen 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning uttrycker några 

områden som det tas hänsyn till vid fördelningen av nyanlända nämligen: befolkningsstorlek, 

arbetsmarknad, totalt mottagande av nyanlända samt ensamkommande barn och antalet 

asylsökande som befinner sig i kommunen.41 Som nämnt i inledningen kommer Norrbotten 

få ta emot fler i och med denna lag. Om man tittar på befolkningsstorlek, arbetsmarknad och 

totalt mottagande inom Norrbotten blir Piteå kommun ett fall av en kommun som har och 

kommer få ett tydligt ökat mottagande och som därav kommer få arbeta för en bättre 

integration. Ett fall av en kommun med ökande mottagande och ökande integration. Ökad 

mottagning av nyanlända sätter högre press på ett fungerande integrationsarbete som leder 

till det här arbetets syfte med ett civilsamhälle som deltar i integrationsarbetet. I Norrbotten 

är Piteå kommun i befolkningsmängd den näst största kommunen med 41548 invånare år 

2015.42 Över åren 2010-2015 har Piteå kommun som högst hamnat på en tredjeplacering 

vad gäller antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen i en jämförelse med alla 

fjorton kommuner i Norrbotten.43 En tredjeplats kan tyckas vara en hög placering men i 

                                                             
41 SFS 2016:38. Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, § 7. 
42 Statistiska centralbyrån. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och 
befolkningsförändringar 2015. 
43 Migrationsverket. Kommunmottagna tidigare år. 
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förhållande till befolkningsmängden tar sig Piteå kommun i snitt bara till en elfteplats åren 

2010-2015.44 Piteå kommun är med andra ord en kommun som inte tagit emot många 

nyanlända i en jämförelse inom Norrbotten och kommer därför behöva ta emot fler. Därför 

blir det intressant att titta på hur en kommun i Piteås situation kan förbättra 

integrationsarbetet med hjälp av civilsamhället. Som framgår av bilaga 1 finns det fler 

kommuner som kommer behöva ta emot fler nyanlända men ingen av dem har gjort en lika 

drastisk och ihållande ökning av mottagandet som Piteå kommun gjort sedan år 2010 vilket 

visas i Tabell A i bilaga 1. 

Innan arbetet går in på tolkning och material bör avgränsningen av begreppet civilsamhället 

till idrottsföreningar förklaras ytterligare. För grunddefinitionen av civilsamhället, se 

inledningen samt början av teoriavsnittet. För att kunna analysera integrationsarbetet med 

ekonomisk-, moralisk- och kunskapsvinning behöver begreppet civilsamhället definieras 

ytterligare. Det handlar om civilsamhället i Piteå kommun och fokus för det här arbetet är 

den största gruppen av aktörer som ingår i en tydlig organisationsform nämligen 

idrottsföreningarna. Detta baseras på Piteå Kommuns föreningsregister där gruppen 

idrottsföreningar är den största gruppen aktörer med sina 78 föreningar.45 Som tidigare 

nämnt bär alla med sig sina värderingar, behov, kunskaper och verktyg in i deltagande av 

gemenskaper. Civilsamhället består av många olika aktörer med olika värderingar, behov, 

kunskaper och verktyg. För att kunna tolka och analysera vinning för en särskild grupp 

behöver arbetet avgränsa civilsamhället till en mer homogen grupp som förväntas ha 

liknande värderingar, behov, kunskaper och verktyg. En stor faktor till varför just 

idrottsföreningar blir arbetets homogena grupp är även som tidigare nämnt att 

idrottsföreningarna är den största gruppen inom Piteå kommuns civilsamhälle. I och med det 

blir möjligheten att gruppen representerar civilsamhället i Piteå kommun större än om valet 

av grupp hade varit en annan mindre grupp aktörer. Eftersom syftet i arbetet är att 

teoretiskt diskutera vinning för idrottsföreningar, och inte undersöka vad föreningarna själva 

ser för vinning, kommer idrottsföreningarna behandlas som en grupp i arbetet. Resultatet i 

arbetet med idrottsföreningarna som representant från civilsamhället kommer inte rakt av 

kunna generaliseras på hela civilsamhället eftersom civilsamhället innehåller många olika 

typer av grupper och åsikter. Däremot är idrottsföreningar den klart största gruppen i Piteå 

kommuns civilsamhälle och därför representerar dem en stor del av kommunens 

civilsamhälle. 

3.2 Metoddiskussion 
Syftet och frågeställningarna ställer inte typiska kvantitativa frågor som till exempel ”hur 

många”, ”hur mycket” eller ”i vilken utsträckning”.46 Frågorna som ställs är mer av ”vad”, 

”varför” och ”hur” karaktär.47 Syftet är mer av ett utforskande och tolkande syfte där 

                                                             
44 Se bilaga 1. 
45 Piteå Kommun. Föreningsregister. 
46 Bjereld. Varför vetenskap?, s.118. 
47 Ritchie. Qualitative research practice, s. 3-4. 
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vinning, enligt teoriramens definition, för idrottsföreningar i Piteå kommuns 

integrationsprojekt är av intresse. Därmed är kvalitativ metod mer lämplig för detta arbete 

än kvantitativ metod. Materialet beskrivs mer ingående längre ner i metodavsnittet. Den 

kvalitativa metoden hjälper arbetet att bli mer nyanserat och gör att arbetet får en större 

öppenhet för materialet. Syftet med arbetet innebär inte att försöka kvantifiera materialet, 

målet är till exempel inte att kvantitativt räkna hur många gånger de olika typerna av vinning 

uppkommer i dokumenten. Målet är att med hjälp av teoretiska glasögon undersöka och 

tolka om de olika typerna av vinning teoretiskt verkar existera i varje enskilt projekt, ja eller 

nej. Dokumenten speglar inte Piteå kommuns eller idrottsföreningarnas direkta åsikter om 

vinning. Det handlar om att känna sig in och förstå olika typer av vinning för 

idrottsföreningarna och det är inget som kan kvantifieras och räknas ut med hjälp av 

statistiska metoder.48 Den breda frågan, undersöka relationen mellan civilsamhället och 

integration, där hade arbetets syfte kunnat formuleras på andra mer kvantitativa sätt. Ett 

alternativ hade varit att till exempel räkna begrepp i dokument över tid och göra en analys 

av resultatet. Ett annat alternativ att dela ut enkäter i civilsamhället. Det som styr arbetet 

mot det mer kvalitativa arbetssättet är framförallt tolkningen av vad som skapar drivkraft i 

samhället och att se och känna verkligheten för idrottsföreningarna i dess kontext i de olika 

projekten.49 Tidsramen för arbetet är även en aspekt. Observationer av projekten till 

exempel hade varit intressant men har inte varit möjligt eftersom projekten inte har hållits 

inom arbetets tidsram utan snarare varit utspridda över året och oftast i längre perioder. 

Enkäter och intervjuer som arbetssätt hade inte heller hunnits med om enkäter skulle 

skickas ut eller intervjuer hållas med alla idrottsföreningar i Piteå kommun. Vid enkäter eller 

intervjuer som arbetssätt hade arbetet fått avgränsa civilsamhället ytterligare och till 

exempel valt ut de största idrottsföreningarna och låtit dem besvara enkäter eller bli 

intervjuade för att sedan representera idrottsföreningar inom Piteå kommuns civilsamhälle. 

Dessa sätt är absolut möjligt men den valda kvalitativa metoden med textanalys, som gås 

igenom mer nedan, gör det möjligt för arbetet att bredda definitionen av civilsamhället till 

alla idrottsföreningar.  

Ett sätt att förstå människans tankesätt och agerande är genom att studera språk och text. 

Framförallt i dagens samhälle som brukar kallas ”informationsåldern” eller 

”nätverkssamhället”. Med det sagt är dock texter inte det enda som bör studeras, men 

texter är absolut relevanta att studera för att förstå många delar inom samhällsvetenskapen. 

Det här arbetet kommer använda sig av en form av kvalitativ innehållsanalys av text. Texter 

kan användas för att synliggöra förhållanden mellan individer eller grupper som ligger 

utanför texterna. En innehållsanalys letar efter bland annat en viss innebörd av en text. Där 

kan man leta efter förekomsten av olika formuleringar eller liknelser för olika bestämda 

teorier och det är så detta arbete kommer utföras. Arbetet kommer leta efter vinning 

definierat ut teoriramen, trots att vinning i sig aldrig diskuteras i texterna som utgör arbetets 

                                                             
48 Bjereld. Varför vetenskap?, s.109, 117-119. 
49 Ritchie. Qualitative research practice, s. 3-4. 
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material och empiri. Empirin speglar inte någons åsikt. Innebördsaspekten av texten är i 

fokus, på vilket sätt kommer förklaras mer i materialdiskussionen.50  

Både kvalitativa och kvantitativa arbeten behöver en tydlig analysplan för hur materialet i 

arbetet ska analyseras. Detta ökar både legitimiteten och trovärdigheten för arbetet i och 

med att läsaren kan följa den röda tråden i författarens slutsatser.51 Något som blir viktigt i 

analys av material och i det här fallet text är tolkningen. Varje författare läser texter med sin 

egen sanning. Författaren har en egen förförståelse, fördomar och erfarenheter som 

påverkar tolkningen av texten, men det är det som gör att vi överhuvudtaget kan ta till oss 

texter. Det är tack vare våra olika tolkningar som vi kan se tidigare texter ur nya synvinklar. 

Det som gör arbetet mer pålitligt är författarens medvetenhet om detta. Att författaren är 

medveten om att materialet inte tolkas neutralt samt att vi argumenterar för tolkningar med 

hjälp av tidigare forskning och diskussion. Det ger arbetet högre transparens. Reliabiliteten 

ökar till exempel om tolkning av text stödjs av citat eller utdrag ur texterna som 

analyserats.52 I och med detta presenteras arbetets material härnäst tillsammans med 

beskrivning av hur materialet kommer hanteras, tolkas och analyseras. 

3.3 Material 
Arbetets material är som tidigare nämnt Piteå kommuns integrationsprojekt år 2015. 

Materialet som ska analyseras i det här arbetet är en totalundersökning av alla 

integrationsprojekt år 2015 som riktar sig utåt till andra aktörer i samhället. Däremot kan 

urval diskuteras i och med en viss avgränsning. Arbetets breda fråga är om civilsamhället har 

någon vinning i integrationsarbetet. Integrationsprojekten, som riktar sig utåt till en annan 

aktör än kommunen själv under år 2015, blir med andra ord urvalet ur hela kommunens 

integrationsarbete. Urvalet begränsas av tidsperioden året 2015. Mer än ett års material 

skulle bli överväldigande för arbetets tidsram. Materialet består av dokumentation av Piteå 

kommuns integrationsarbete. I den dokumentationen ingår olika beskrivningar av 

integrations- och mångfaldsprojekt i word-dokument, uppsatta mål för integrations- och 

mångfaldsarbetet samt handlingsplaner av genomförandet av dessa i form av word-

dokument, protokoll och beslut av kommunstyrelsen, powerpointpresentationer vid 

allmänna möten, tryckt material som skickats ut till allmänheten, artiklar som publicerats i 

Piteå-Tidningen och enkätundersökningar. Materialet har tilldelats detta arbete genom 

kontakt med kommunledningskontoret på Piteå kommun där allt dokumenterat 

integrationsmaterial för år 2015 efterfrågats och sedan delgetts till detta arbete. För att öka 

detta arbetes reliabilitet har Piteå kommun säkerställt att samma material skulle delges vid 

en ny förfrågan av Piteå kommuns integrationsmaterial år 2015. Materialet är inget som 

hittas via internetkällor eller som publicerat material på bibliotek utan nås via Piteå 

kommuns arkiv och därför sker ingen källhänvisning till materialet i arbetet utan endast en 

beskrivning för var det kan hittas. Urvalet för det här arbetet består alltså av 

                                                             
50 Bergström. Textens mening och makt, s.17-18, 20, 24-25. 
51 Bjereld. Varför vetenskap?, s.26. 
52 Bergström. Textens mening och makt, s.30-32, 43. 
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integrationsprojekt år 2015 som riktar sig utåt till andra aktörer, detta mynnar ut i sex 

integrationsprojekt: Ett Piteå för alla, Dialog, Medborgarskapsceremoni, Antiryktes, 

Inflyttningspaket och Kollektivtrafikutveckling. Varje projekt presenteras kort under 

resultatdelen innan analysen av vinning i projekten inleds. Det framgår inte i materialet hur 

många deltagare varje projekt haft eller vilka exakt som deltog. För att kunna hitta vinning 

för idrottsföreningar i projekten behöver projekten riktas utåt till andra aktörer än 

kommunen själv. Om projekten inte inkluderar idrottsföreningarna kommer det bedömas 

som om det inte finns någon vinning för idrottsföreningarna i det projektet. Detta kan leda 

till en kortfattad presentation av resultat men det diskuteras sedan djupare i slutsatsdelen i 

arbetet. Kortfattad presentation av resultat innebär alltså inte brist på bearbetat material 

utan snarare brist på deltagande av idrottsföreningar eller aktörer ur civilsamhället som 

tillhör en tydlig organisationsform, det vill säga inte familjer eller individer. De mer 

kortfattade projekten kommer behållas i arbetet på grund av att arbetet bör presentera hela 

urvalet oavsett resultat. Materialet speglar inte någons åsikt eller definition av vinning. Piteå 

kommun skriver inte i termer av vinning vilket leder till arbetets användning av 

teoriramverket för att hitta vinning i dokumenten. Med hjälp av teoriramen extraheras 

vinning ur texterna och blir en form av indirekt tolkning av idrottsföreningarnas vinning i 

materialet och projekten. Arbetet syftar inte att ta reda på vad Piteå kommun eller 

idrottsföreningarna tycker om vinning. Arbetet syftar att undersöka om det finns 

resonemang för vinning i detta material, dokumenterade integrationsprojekt.  

Innehållsanalysen av materialet består rent praktiskt av textanalys efter ekonomisk-, 

moralisk- och kunskapsvinning likt beskrivningen i arbetets teorioperationalisering ovan. 

Tolkningen av materialet går inte så långt att arbetet hamnar inom hermeneutiken. Arbetet 

relaterar texten i första hand till den omgivande diskursen utan att fokusera på särskilda 

aktörer som till exempel mottagare, avsändare och uttolkare. Därför kommer arbetet inte gå 

in på hermeneutiska cirkeln till exempel men vill samtidigt nämna tolkning som en viktig del i 

och med en kvalitativ textanalytisk metod.53 Arbetets resultat och sammanfattning av 

resultat i resultat- och slutsatsdelen kommer sammanställas i tabeller och diagram liknande 

Tabell X nedan. Dessa tabeller styrks av diskussion och citat ur materialet och varje enskilt 

projekt som bygger fram till ett Ja eller Nej för respektive typ av vinning. För varje projekt i 

resultatdelen kommer arbetet hänvisa tillbaka till de olika kategorierna av vinning, 

ekonomisk-, moralisk- och kunskapsvinning samt till teorierna utbytesteori och moralteori 

för att lättare kunna följa med i resonemangen. 

TABELL X Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Dokument 1 Ja Ja Ja 

Dokument 2 Nej Ja Ja 

Dokument 3 Nej Ja Nej 

 

                                                             
53 Bergström. Textens mening och makt, s.31. 
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3.4 Källkritik 
Källkritik är viktigt vid ett kvalitativt arbete för att säkerställa trovärdigheten i arbetet. Det är 

något som genomsyrar hela arbetet men här också tillägnas en egen del i arbetet för en lite 

djupare genomgång. Reliabiliteten ökar också vid bra källhantering som inkluderar 

källkritik.54 Källkritiken i sig handlar om att bedöma hur trovärdig källan är. Det är svårt att 

komma fram till att en källa är totalt trovärdig men det är inte det källkritiken handlar om. 

Källkritiken handlar om att diskutera trovärdigheten och försöka bedöma vad som är 

sannolikt. Det är inte en ersättning för kunskap det är ett komplement till kunskap. 

Förkunskap är bra för att avgöra om en källa verkar logisk, förutsatt att förkunskaperna är 

trovärdiga i sig. Granska författare, specialister eller experter är också bra. Vilken akademisk 

titel finns? Vilken karriär har gjorts? Tidigare arbeten? Specialist inom aktuellt ämne? 

Tidsaspekten är bra att se över. Från vilket år är källan? Vid internetkällor, när var senaste 

uppdateringen? Ämnet avgör betydelsen. Om det finns två böcker om andra världskriget, 

den ena är från år 1945 den andra från år 2001. Då är det större chans att den från år 1945 

är mer detaljerat korrekt på grund av att minnet är färskt, medan den från år 2001 kan ha en 

mer historisk prägel.55 Alla källor i det här arbetet kommer inte tas upp för diskussion här. 

Några exempel kommer tas upp för att belysa att tankegången funnits där vid val av källor. 

Arbetets utbytesteori grundas i Thibaut och Kelleys bok från år 1959. Både Thibaut och 

Kelley var professorer inom socialpsykologi och ledare över olika forskargrupper vid 

university of North Carolina samt university of California. Boken det här arbetet använder sig 

av från 1959, The Social Psychology of Groups, är en pionjär inom utbytesteorin och används 

som en av ursprungskällorna till teorin. Hill och Rabe med boken Barns syn på andra barn 

från 1994 använder sig av utbytesteorin med grund hos Thibaut och Kelley i analys av 

beteendet mellan olika grupper av barn. Hill och Rabe är universitetslektorer inom 

pedagogik och deras bok ger det här arbetet ett mer modernt exempel på användandet av 

utbytesteorin. Arbetets moralteori grundas historiskt i filosofer som Locke, Smith, Ferguson, 

Durkheim och MacIntyre genom mer moderna källor från år 1992 och år 1999 av Seligman 

och Ehrenberg. Seligman är professor vid institutet för kultur, religion och ”world affairs” vid 

Boston university. Ehrenberg är erfaren professor vid statsvetenskapliga avdelningen vid 

Long Island university. Arbetets metodlitteratur består av böcker av bland annat Göran 

Bergström och Kristina Boréus, båda forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet. I boken medverkar flera andra forskare inom statsvetenskap, 

mediestudier och språk. Detta arbete strävar efter att i största möjliga mån använda sig av 

förstahandskällor. Vid användandet av äldre filosofer kan förstahandskällor te sig 

problematiskt att både hitta och förstå sig på i och med gammalt språkbruk. Även Tönnies 

bok om gemeinschaft och gesellschaft till exempel är skriven på tyska varpå 

andrahandskällor blir aktuellt. Andrahandskällor har i det här arbetet setts över mer 

noggrant med vetskapen om att det är en tolkning på förstahandskällan.56 Även det 

                                                             
54 Bergström. Textens mening och makt, s.31-32, 43. 
55 Thurén. Sant eller falskt? Metoder i källkritik, s. 8, 21, 44-51, 76-78. 
56 Bergström. Textens mening och makt, s.43. 
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empiriska materialet har setts över framförallt i diskussionen kring metodval högre upp där 

alternativa val av metodologi och därmed även empiri diskuteras och förklaras. 

4 Resultat 

4.1 Projektet ”Ett Piteå för alla” 
Första projektet ur materialet är ett projekt som Piteå kommun kallar ”Ett Piteå för alla”. 

Projektet anordnade ett öppet möte med bland annat civilsamhället i Piteå kommun för att 

diskutera mångfald inklusive integration. Detta projekt är ett av de mer omfattande 

projekten i materialet. 

Deltagarna i detta projekt erbjuds inte någon kompensation på något sätt och därför har det 

inte funnits någon ekonomisk vinning för idrottsföreningar i detta projekt. Snarare tvärt om 

att deltagarna i projektet får göra en satsning, insats eller ett bidrag. Kurser inom mångfald 

erbjuds men kostar pengar. Detta kan vi se genom bland annat dessa citat ur Piteå Kommuns 

projektfolder: ”… kanske du är beredd att satsa lite av din och dina 

anställdas/föreningsmedlemmars tid.”. ”Vad är din insats?”. ”Tanken är att hitta ett enkelt 

koncept som innebär att det är enkelt för dig och … din förening … att bidra …”.  

Projektet visar tydligt på en gemenskap, solidaritet och en helhet genom att använda sig av 

ord som ”tillsammans”, ”vi”, ”samarbeta”, ”samverkan”. Till exempel ”Hur bygger vi 

tillsammans…”, ”Vi kan som kommun inte göra det själva.”, ”Vad behöver du och hur vill du 

vara med?”, ”Varmt välkommen!”, ”Visst vill du vara med?”, ”Alla behövs…”, ”… vi hjälps 

åt…”, ”Du gör ett viktigt arbete…”. Detta gör att vinningen av att känna sig behövd och som 

en del i arbetet kan uppfyllas. En del i det hela. Även namnet på projektet ”Ett Piteå för alla” 

bidrar till detta. Projektet tar även upp samhällsansvar genom till exempel citat av Malena 

Ernman ”Vi bär alla ett ansvar för att skapa ett bra samhällsklimat” och Jonas Gardell ”En för 

alla, alla för en! Ingen lämnas utanför.” samt ”Hur gör du för att vara med i arbetet?” eller 

”Vad är din insats?”. Vilket motiverar engagemang genom moral och altruism, att vara med 

och hjälpa till för en bättre gemensam helhet. Norrbottens Idrottsförbund och Sisu 

Idrottsutbildarna skriver i projektfoldern att de vill vara med i projektet för att det stämmer 

väl överens med deras värdegrund. Detta tyder på att projektet har en moralisk vinning för 

idrottsföreningarna.  

Projektet tar upp mångfald och hur det är en möjlighet för tillväxt. I en idrottsförenings öron 

kan det innebära, precis som vinning, olika saker. Den ekonomiska vinningen såg vi ovan inte 

fanns. ”Om du är beredd att försöka, är vi beredda att stötta och synliggöra din insats”, ”… 

kommer er förening att marknadsföras…”, ”… en utmärkelse på näringslivsdagen.” är några 

exempelcitat som tyder på marknadsföring som deltagarna i projektet erbjuds. 

Marknadsföring som nämns i kunskapsvinningen som ett verktyg för fler föreningsaktiva och 

där med vinning genom överlevnad som tas upp i utbytesteorin. Även kunskap och 

utbildning erbjuds genom och i samband med projektet, både gratis och icke gratis, detta 

genom bland annat kurser, studiecirklar, föreläsningar, workshops och diskussioner. Kunskap 



17 
 

tas upp i utbytesteorin men även intellekt tas upp i moralteorin och som arbetets 

beskrivning av kunskapsvinning tolkas kunskap och intellekt som utbildning på olika sätt för 

idrottsföreningarna i materialet. Detta visar på att det finns kunskapsvinning för 

idrottsföreningarna i detta projekt både genom överlevnad och genom utbildning. 

Tabell 1 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Ett Piteå för alla Nej Ja Ja 

4.2 Projekt ”Dialog” 
Piteå kommun vill föra en dialog, kommunicera och informera om migration och till viss del 

med större fokus på flyktingar i och med flyktingkrisen. Det har gjorts genom framförallt fyra 

aktiviteter. Det första ”annonsspalter”, som Piteå kommun kallar det, i den lokala tidningen 

”Piteå tidningen”. Det andra genom ett informationsmaterial som skickats till alla hushåll i 

Piteå kommun med fokus flyktingmottagande som Piteå kommun valt att kalla ”Värt att 

Veta”. Det tredje genom ”Dialog med grannar” till boenden för flyktingmottagande och det 

fjärde genom ”Kvällsfika” som har liknande upplägg som dialog med grannar. Vid aktiviteten 

dialog med grannar bjuds grannar in till informationsträff där det informeras om Piteås 

flyktingmottagande. På samma sätt bjuds allmänheten in på aktiviteten kvällsfika. 

Projektet kvällsfika ger en liten direkt ekonomisk vinning till deltagande individer genom 

materiella ting, i det här fallet bjuds det på enkelt fika. Idrottsföreningar som grupp har dock 

inte en direkt ekonomisk vinning genom detta. I övrigt ingen ekonomisk vinning och därför 

bedöms projektet inte generera någon ekonomisk vinning för idrottsföreningar. 

Materialet belyser diskussioner och frågestunder om bland annat hur flyktingbarn kan 

välkomnas på bästa sätt, hur föreningar kan hantera barn i föreningarna utan föräldrar och 

hur alla delar i samhället kan underlätta för barn och ungdomar att ta del av föreningslivet. 

Materialet belyser i och med detta tankar kring att hjälpa barn och ungdomar med till 

exempel skjuts till träningar eller bakning av fika. Det är något som idrottsföreningar genom 

sina föreningsaktiva kan vilja hjälpa till med ur ett moral- och solidaritetsperspektiv. I 

materialet ”Värt att Veta” nämns till och med solidaritet ”… ta emot och välkomna personer 

från andra länder … Arbetet handlar om solidaritet…” samt ”…ställer krav… på medkänsla 

och solidaritet…”. I samma material står det ”Vi hoppas att du vill bidra till att Piteå blir en 

förbild … för invandring…”, i inbjudan till informationsträff för dialog med grannar står det 

”… som granne är du en viktig person.” och i kvällsfikamaterialet nämns föreningsliv och 

föreningsaktiva som viktiga. Allt detta leder till ökad chans att känna sig viktig, behövd och 

som en del i arbetet och helheten vilket leder till att idrottsföreningar i det här projektet har 

en moralisk vinning. 

På aktiviteterna dialog med grannar och kvällsfika anordnas som sagt diskussioner och 

frågestunder. Dessa möten och diskussioner leder till ökade kunskaper och intellekt men 

även till kontakt med fler möjliga föreningsaktiva. Både på själva aktiviteten men även vid 

långsiktigt arbete kring frågorna som diskuteras till exempel underlättande för barn och 
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ungdomar att ta del av föreningslivet. Detta blir extra tydligt i det här projektet eftersom 

föreningarna ingår i själva diskussionsfrågorna. Vilket leder till att det här projektet erbjuder 

kunskapsvinning för idrottsföreningarna genom både kunskap och fler föreningsaktiva och 

därmed vinst genom ökad chans till överlevnad som tas upp av utbytesteorin. 

Tabell 2 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Dialog Nej Ja Ja 

4.3 Projekt ”Medborgarskapsceremoni” 
De som blivit svenska medborgare på ett annat sätt än vid födseln bjuds in till en 

medborgarskapsceremoni där deras medborgarskap firas och markeras som betydelsefulla. 

Föreningar bjuds inte in till att delta i medborgarskapsceremonierna. Detta gör att det för 

detta projekt inte finns någon direkt ekonomisk vinning för just idrottsföreningarna. 

Eftersom idrottsföreningarna inte deltar finns ingen moralisk- eller kunskapsvinning heller. 

Detta projekt är ett av de mer kortfattade projekten som nämnts tidigare i metoddelen och 

som kommer diskuteras mer i slutsatsdelen.  

Tabell 3 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Medborgarskapsceremoni Nej Nej Nej 
 

4.4 Projekt ”Antiryktes” 
Syftet med projektet är att förebygga oönskad attitydutveckling och verka ryktespreventivt i 

samhället i stort. Strategin för att nå detta mål är enkätundersökning som skickas till 

deltagare i något som kallas ”PiteåPanelen”. Ungdomar i Piteå har kompletterat 

enkätundersökningen genom något som kallas ”Unga tycker” en upprepande 

enkätundersökning om ungas åsikter om kommunen och sina chanser att påverka. Även 

fokusgruppintervjuer har genomförts inom antiryktesarbetet där materialet har 

sammanställts men beslut i kommunstyrelsen har ännu inte tagits och därför är inte allt 

material tillgängligt för offentligheten ännu. Resultatet ska mynna ut i en handlingsplan för 

hur rykten kan motverkas. Idrottsföreningar bjuds inte in direkt till detta projekt. Möjligtvis 

indirekt genom att föreningsaktiva deltar i PiteåPanelen, Unga tycker eller i 

fokusgruppintervjuerna men det är inget detta arbete kan utgå ifrån. Framförallt inte 

baserat på att detta arbete valt att fokusera på civilsamhället i organiserad gruppform 

genom idrottsföreningarna och inte genom individer. Därför leder det till att detta projekt 

inte har någon direkt vinning för idrottsföreningarna varken ekonomisk-, moralisk- eller 

kunskapsvinning. Detta projekt är också ett av de mer kortfattade projekten som nämnts 

tidigare i metoddelen och som kommer diskuteras mer i slutsatsdelen. Det är som sagt inte 

bristen på bearbetat material som leder till att det blir kortfattat utan det är bristen på 

deltagande av idrottsföreningarna. 
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Tabell 4 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Antiryktes Nej Nej Nej 
 

4.5 Projekt ”Inflyttningspaket” 
Syftet med projektet är att välkomna nyinflyttade och underlätta nya kontakter och social 

trivsel. Arbetet fokuseras på kontakt med familjer som är bofasta i Piteå kommun. Det vill 

säga att den delen av civilsamhället som det här arbetet fokuserar på, idrottsföreningarna, 

inkluderas inte i detta projekt. Genom det finns ingen direkt vinning för idrottsföreningar 

varken ekonomisk-, moralisk- eller kunskapsvinning. Detta diskuteras mer i slutsatsdelen.  

Tabell 5 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Inflyttningspaket Nej Nej Nej 

 

4.6 Projekt ”Kollektivtrafikutveckling” 
Projektets mål är att utveckla en mångfaldsvänlig kollektivtrafik vilket inkluderar en 

integrationsvänlig kollektivtrafik. Projektet beskriver vikten av att ta del av samhällslivet 

genom fri rörlighet till olika arrangemang, mötesplatser, sociala umgängen och 

fritidssysselsättningar. I det ingår aktiviteter med idrottsföreningar.  

Projektet innebär inte någon direkt ekonomisk vinning för idrottsföreningar.  

Genom ökad kunskap och information om transportsvårigheter för idrottsföreningarnas 

medlemmar finns en möjlighet till kunskapsvinning. Vilket kan leda till att fler vill hjälpa till ur 

solidaritetsynpunkt med till exempel transport som även nämns i tidigare projektet Dialog. 

Strategin för det här projektet inkluderar medborgardialoger, men idrottsföreningar nämns 

inte specifikt. Genom detta finns en vinning, inte en stark och tydlig vinning, men en 

potentiell vinning. Framförallt i och med att fritidssysselsättningar specifikt räknats med i 

projektet.  

En utvecklad kollektivtrafik kan leda till fler utövare och föreningsaktiva för 

idrottsföreningarna genom det som materialet nämner om ökad möjlighet för fri rörlighet till 

fritidssysselsättningar. Många nyanlända har inte tillgång till körkort eller egen bil och 

kollektivtrafiken blir därav en viktig del för deltagande. Projektet kan med andra ord leda till 

fler föreningsaktiva och därmed överlevnadsvinst för idrottsföreningarna som nämns i 

utbytesteorin och som fångas upp genom kategorin kunskapsvinning. Därmed kategoriseras 

detta projekt som att det finns moralisk- och kunskapsvinning men detta diskuteras vidare i 

slutsatsdelen. 

Tabell 6 Ekonomisk vinning Moralisk vinning Kunskapsvinning 

Kollektivtrafikutveckling Nej Ja Ja 
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5 Analys och slutsatser 
Syftet med arbetet har varit att teoretiskt och empiriskt undersöka relationen mellan 

civilsamhället och integration genom att titta på vilken vinning civilsamhället har på att 

engagera sig i integrationen. Mer specifikt har syftet varit att undersöka om 

idrottsföreningar i Piteå kommuns civilsamhälle haft ekonomisk-, moralisk- eller 

kunskapsvinning som drivkraft till att engagera sig i Piteå kommuns integrationsprojekt år 

2015. Resultaten dras samman i sin helhet i tabell 7 och presenteras mer visuellt i 

diagrammet ”I hur många av de 6 projekten förekom respektive typ av vinning?” nedan. 

Tabell 7 och diagrammet följs av analys- och slutsatsdiskussion. 

 

 

I undersökningen av första frågeställningen, har det funnits ekonomisk vinning för 

idrottsföreningar att engagera sig i Piteå kommuns integrationsprojekt år 2015?, visar 

resultaten på att det inte funnits någon ekonomisk vinning för idrottsföreningarna i något av 

projekten. I projektet ”Ett Piteå för alla” var det snarare en förlust, som det nämns i 

resultatdelen, det handlade mer om vad idrottsföreningen kunde bidra med än vad 
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Tabell 7 Ekonomisk vinning Kunskapsvinning Moralisk vinning 

Ett Piteå för alla Nej Ja Ja 

Dialog Nej Ja Ja 

Medborgarskapsceremoni Nej Nej Nej 

Antiryktes Nej Nej Nej 

Inflyttningspaket Nej Nej Nej 

Kollektivtrafikutveckling Nej Ja Ja 

Totalt: Ja = 0/Nej = 6 Ja = 3/Nej = 3 Ja = 3/Nej = 3 
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idrottsföreningarna kunde belönas med. Ur utbytesteorin och den egoistiska ekonomiska 

synvinkeln vägs förlusterna mot belöningarna för att räkna ut vinsten och i det här projektet 

var det ganska tydligt att den direkta ekonomiska vinsten inte fanns vilket backas upp av 

citaten i stycket i resultatdelen. I projektet ”Dialog” nämndes fikat som eventuell materiell 

vinst, men eftersom arbetet utgår från idrottsföreningar som grupp argumenteras det för att 

det inte räknas som en direkt ekonomisk vinst för idrottsföreningarna som grupp i 

civilsamhället. Resterande projekt hade tydligt ingen direkt ekonomisk vinst eller saknade 

deltagande av idrottsföreningarna. Diskussionen kring saknandet av deltagande i tre av 

projekten kommer efter en summering av respektive frågeställning och kategori av vinst 

nedan.  

I undersökningen av andra frågeställningen, har det funnits moralisk vinning för 

idrottsföreningar att engagera sig i Piteå kommuns integrationsprojekt år 2015?, visar 

resultaten på att det funnits moralisk vinning för idrottsföreningarna i tre av sex projekt. I 

projekten ”Ett Piteå för alla” och ”Dialog” fanns tydliga linjer mellan moralteorin och dess 

nyckelord i citaten tagna ur projektmaterialen. För att slippa upprepning repeteras inte 

kopplingarna här men refereras till den tydliga genomgången i projektens resultatdel ovan i 

”Ett Piteå för alla” och ”Dialog”. Även projektet ”Kollektivtrafikutveckling” hade moralisk 

vinning. Den moraliska vinningen i kollektivtrafikprojektet var inte lika stark som i Ett Piteå 

för alla och Dialog. Detta på grund av att solidariteten berodde på om idrottsföreningarna får 

ta del av informationen om problemet med bristen på tillgängligheten för potentiella 

föreningsaktiva. Om idrottsföreningarna tar del av informationen finns moralteoretisk 

altruistisk vinning genom att hjälpa andra att kunna delta i idrottsföreningarnas aktiviteter. 

Som för ekonomisk vinning finns i den här kategorin tre projekt som inte hade någon 

moralisk vinning på grund av saknaden av deltagande bland idrottsföreningarna. Vilket 

diskuteras i sin helhet nedan. 

I undersökningen av tredje frågeställningen, har det funnits kunskapsvinning för 

idrottsföreningar att engagera sig i Piteå kommuns integrationsprojekt år 2015?, visar 

resultaten på att det funnits kunskapsvinning för idrottsföreningarna i tre av sex projekt. I 

projekten ”Ett Piteå för alla” och ”Dialog” fanns tydliga linjer mellan begreppen kunskap och 

överlevnad genom utbildning, marknadsföring och fler föreningsaktiva. Precis som tidigare 

refereras detta till de styckena i resultatdelen. Även projektet ”Kollektivtrafikutveckling” 

hade kunskapsvinning. Kopplingen till den potentiella kunskapen som nämns här i stycket 

ovan bidrog till en viss kunskapsvinning men framförallt genom att projektet handlade om 

att öka tillgängligheten för nya invånare att genom kollektivtrafiken kunna delta i 

fritidsaktiviteter som skulle innebära ökat antal föreningsaktiva och därmed en ökad vinst i 

överlevnad som utbytesteorin behandlar och som representeras i kunskapsvinningen. Precis 

som för både ekonomisk- och moralisk vinning finns här tre projekt där kunskapsvinning inte 
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finns med på grund av att idrottsföreningarna inte deltar i projekten. Detta ska nu diskuteras 

nedan. 

Arbetet utgick med materialurvalet integrationsprojekt som riktar sig utåt till andra aktörer. 

Vid bearbetning av integrationsprojektmaterialet blir resultatet att deltagandet bland det 

organiserade civilsamhället och framförallt idrottsföreningarna inte deltar i tre av sex 

integrationsprojekt. Precis som arbetet tar upp i inledningen och början av teoridelen är 

civilsamhället en viktig del för integrationsarbetet och bristen på civilsamhällets deltagande i 

dessa integrationsprojekt kan vara en indikation på att civilsamhället inte fullt ut deltar i 

integrationsarbetet där civilsamhället skulle kunna delta och bidra till ett bättre 

integrationsarbete i kommunen. Under förutsättningarna att arbetets teoridel 

överensstämmer med verkligheten kan civilsamhällets saknad av deltagande i Piteå 

kommuns integrationsarbete bero på bristen av ekonomisk-, moralisk- eller 

kunskapsvinning. Det här arbetets resultat visar framförallt på en avsaknad av ekonomisk 

vinning i integrationsprojekten. Resultatet visar också på att moralisk- och kunskapsvinning 

kan förbättras och ökas. För att besvara frågan om det funnits någon vinning för 

idrottsföreningar i Piteå kommuns civilsamhälle till att engagera sig i kommunens 

integrationsarbete år 2015 så är svaret ja. Ja det har funnits vinning. Arbetet svarar inte på 

hur mycket vinning som funnits. Empirin, materialet dokumentationen av 

integrationsprojekten, utmanar arbetets teori genom den här bristen på deltagandet. Det är 

framförallt utbytesteorin som hanterar utmaningen på ett bra sätt genom förklaringen som 

beskrivs ovan, att bristen på vinning och bristen på positivt utbyte, leder till avsaknad av 

engagemang. Det är teoriramens förklaring, men det är intressant att teoriramen sätts på 

prövning och att det finns ett tänkbart inom-teoretisk svar på ett resultat som inte var 

planerat. Målet med projekten är bättre integration och mångfald. Projekten i materialet 

som är utan civilsamhällets deltagande skulle enligt det här arbetets teoriram gynnas av 

större samarbete med civilsamhället, vilket uppnås om civilsamhället känner att de har ett 

positivt utbyte, en vinst, av samarbetet. Det skulle genom fortsatt arbete vara intressant att 

undersöka civilsamhället djupare genom vad civilsamhällets aktörer själva anser vara deras 

vinning. Vad anser civilsamhällets aktörer att de behöver för att hitta drivkraften till 

engagemang. Överensstämmer den teoretiska diskussionen i det här arbetet med 

civilsamhällets egna åsikter om deras vinstintressen och drivkrafter? Det finns många banor 

att fortsätta på inom det här området. 

Det här arbetet har bearbetat en del av den större frågan: vilken vinning har civilsamhället 

av integration? Där teoriramen i det här arbetet har teoretiserats och prövats som 

analysverktyg för att besvara en del av den frågan. Där utbytesteorin och moralteorin lagt 

grunden till de tre typerna av vinning som undersökts. Syftet har dock varit att besvara de 

mindre och mer specifika frågor där arbetet utgått från utbytesteorin och moralteorin som 
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typer av vinning för civilsamhället inom integrationen. Framförallt de tre kategorierna av 

vinning, ekonomisk-, moralisk- och kunskapsvinning. Det här arbetet har bidragit med en 

diskussion kring olika typer av vinning som drivkrafter för civilsamhällets engagemang i 

integrationsarbete. Det har bidragit med en diskussion om kopplingen mellan civilsamhället 

och integration. Det har även bidragit med en analys av en offentlig verksamhets 

integrationsarbete och vidare om det arbetet erbjudit någon vinst som engagerat regionens 

civilsamhälle in i integrationsarbetet. Till sist har arbetet bidragit med en diskussion kring hur 

en stark integration skulle kunna byggas med hjälp av civilsamhällets och dess teoretiska 

drivkrafter. Med detta sagt avslutas arbetet med en påminnelse om att resultatet inte är 

generaliserbart på civilsamhället i sin helhet. Precis som diskussionen kring 

generaliserbarhet i metoddelen tar upp så kan arbetet inte generalisera resultatet på hela 

civilsamhället. Det arbetet egentligen kan säga något om är framförallt idrottsföreningarna i 

Piteå kommuns civilsamhälle som i det här fallet består av en stor del av kommunens 

civilsamhälle och därför fungerar som en god representant men inte en perfekt representant 

varpå en korrekt generalisering inte är möjlig. Arbetet väcker dock intressanta tankebanor 

för förhållandet integration och civilsamhälle eller idrottsföreningar och öppnar upp för 

utforskning av nya framtida vägar. 
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Bilaga 1 
Kommuner i Norrbottens mottagande av nyanlända i förhållande till befolkningsmängd 

Statistiken på kommunernas befolkningsmängd åren 2010-2015 har tagits från SCBs hemsida: 

http://www.scb.se/BE0101/#c_li_26051 (Hämtad: 2016-05-23). 

Statistiken på antalet mottagna åren 2010-2015 har tagits från Migrationsverkets hemsida: 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-

ar/Kommunmottagna--tidigare-ar.html (Hämtad: 2016-05-23). 

Befolkningsmängden i respektive kommun delat med antalet mottagna ger svar på hur 

många invånare i kommunen det går på en mottagen nyanländ. Den kommun som har minst 

invånare/1 mottagen nyanländ är den kommun som tagit emot flest baserat på sin 

befolkningsmängd.  

Räkneexempel: 

Piteå kommuns befolkningsmängd år 2015: 41548 invånare. 

Piteå kommun tog emot år 2015: 99 mottagna nyanlända. 

41548 / 99 = 420 (avrundat) invånare / 1 mottagen (se röd siffra i tabell A). 

 

Uträkningarna ovan som mynnat ut i Tabell A har gjorts för alla fjorton kommuner för åren 

2010-2015 som synes och nedan presenteras kommunernas placeringar i förhållande till 

varandra i Tabell B. Tabell B visar vilken kommun som tagit emot flest nyanlända i 

förhållande till sin befolkning. Kommunerna är placerade efter befolkningsmängd i tabell A 

Tabell A       

Kommun Invånare/1 
mottagen 
2015 

Invånare/1 
mottagen 
2014 

Invånare/1 
mottagen 
2013 

Invånare/1 
mottagen 
2012 

Invånare/1 
mottagen 
2011 

Invånare/1 
mottagen 
2010 

Luleå 673 799 886 814 800 575 

Piteå 420 494 860 1174 1137 2556 

Boden 138 253 199 251 425 339 

Kiruna 367 930 892 741 1767 883 

Gällivare 476 1013 632 1308 2290 1535 

Kalix 477 604 745 486 1185 322 

Haparanda 166 326 260 550 418 457 

Älvsbyn 154 148 282 293 266 245 

Arvidsjaur 190 154 196 323 433 653 

Pajala 248 252 331 698 1568 449 

Jokkmokk 99 104 203 196 190 172 

Övertorneå 149 143 152 280 134 185 

Överkalix 94 90 191 146 222 172 

Arjeplog 90 112 93 161 130 198 

http://www.scb.se/BE0101/#c_li_26051
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/Kommunmottagna--tidigare-ar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/Kommunmottagna--tidigare-ar.html
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störst befolkning överst. I Tabell B placeras kommunerna efter den kommun som i snitt fått 

bäst placering över åren 2010-2015 vad gäller flest mottagna i förhållande till 

befolkningsmängd. Under år 2010 hade Överkalix och Jokkmokk kommun samma resultat 

och delar därför placering det året. Totalt sett delar Älvsbyn och Boden på femte placeringen 

på grund av samma snitt placering. 

 

Tabell B         

Placering och 
Kommun 

Placering 
2015 

Placer
ing 
2014 

Placer
ing 
2013 

Placer
ing 
2012 

Placer
ing 
2011 

Placer
ing 
2010 

Median 
Placeri
ng 

Medel-
värde 
placeri
ng 

1. Arjeplog 1 3 1 2 1 3 1,5 1,83 

2. Överkalix 2 1 3 1 4 1 1,5 2 

3. Jokkmokk 3 2 6 3 3 1 3 3 

4. Övertorneå 5 4 2 5 2 2 3 3,3 

5. Älvsbyn 6 5 8 6 5 4 5,5 5,67 

5. Boden 4 8 5 4 7 6 5,5 5,67 

7. Arvidsjaur 8 6 4 7 8 10 7,5 7,167 

8. Haparanda 7 9 7 9 6 8 7,5 7,67 

9. Pajala 9 7 9 10 12 7 9 9 

10. Kalix 13 11 11 8 11 5 11 9,83 

11. Piteå 11 10 12 13 10 13 11,5 11,5 

12. Luleå 14 12 13 12 9 9 12 11,5 

13. Kiruna 10 13 14 11 13 11 12 12 

14. Gällivare 12 14 10 14 14 12 13 12,67 
 

I Tabell B kan det utläsas att Piteå kommun i snitt hamnar på en elfteplats under åren 2010-

2015. 


