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Abstract 

 
Det här är en uppsats som studerar Kulturkompis, ett initiativ som vill främja möten och 
relationer mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter genom gemensamma gratis 
kulturupplevelser. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur projektet Kulturkompis 
konstrueras inom ramarna för integrationstänkande och kulturupplevelser. Både utifrån de 
deltagandes perspektiv och upplevelser men också utifrån verksamhetens interna syn och 
arbete. Bland annat fokuserar studien på hur maktpositioner, föreställningar och normer 
produceras och reproduceras. Uppsatsen bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer. 
Frågeställningarna jag sökt svar på är vilka normer om integration, kultur och gemenskap som 
kommer till uttryck i projektet. Analysen har utgått från konstruktivistiska perspektiv och 
begrepp som kultur, makt och klass. 

Resultatet visar att Kulturkompis utformning och motiv innehåller ett antal paradoxer som 
motverkar delar av huvudsyftet som är att främja jämbördiga möten och vänskap mellan 
etablerade svenskar och nyanlända. Bland annat att särskiljande av kategorierna etablerar en 
hierarkisk ordning med antaganden om etnisk skillnad. Projektet präglas av flertalet syften 
och intressen som å ena sidan är en förutsättning för dess existens, men som å andra sidan kan 
motverka varandra. Deltagarna har haft positiva erfarenheter av Kulturkompis som att få nya 
kompisar och att ta del av gratis kultur. Vad som blir synligt är dock att deras relationer till 
varandra och till projektet överlag är färgat av föreställningar och normer som rör integration, 
kulturkonsumtion och gemenskap.  
 
Nyckelord: kulturprojekt, integration, studiecirkel, makt 
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1. Inledning 

 
 
Kulturkompis är ett initiativ som vill främja möten och vänskap mellan nyanlända och 
etablerade svenskar genom gemensamma kulturupplevelser i form av studiecirklar. Kultur kan 
i det här sammanhanget betraktas i dubbel bemärkelse, både som estetisk kultur i form av 
konstarter men också antropologisk kultur som delade erfarenheter, kommunikation och 
värderingar.  

Studieförbundet Bilda startade Kulturkompis i Stockholm våren 2016 mot bakgrund av den 
stora flyktingströmmen 2015. Deltagare anmäler sig på Kulturkompis hemsida och matchas 
sedan ihop med andra personer i samma stad. En Kulturkompisgrupp består av 4–6 deltagare 
varav hälften räknas som nya i Sverige och hälften som etablerade. Tillsammans utgör gruppen 
en studiecirkel. En i gruppen är gruppledare, vars roll är att ansvara över att gruppen träffas 
första gången och bokar in kulturevenemang. Gruppen får gratis inträden för tre tillfällen och 
väljer själva vilka kulturupplevelser de vill gå på.  Bilda samverkar med olika kulturaktörer som 
bidrar med gratis inträden och biljetter till bland annat teatrar, museer, biografer och 
konserter. Efter en kulturupplevelse är tanken att gruppen samtalar på svenska över en fika 
eller middag. Det långsiktiga målet är ”att bidra till nyanländas etablering genom möten och 
kulturupplevelser som leder till ökad gemenskap i samhället” (Rapport Bilda 2018). 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera projektet Kulturkompis och undersöka 
vilka föreställningar, normer och ideal som kommer till uttryck i projektet samt i deltagares 
erfarenheter och tankar om det. Bland annat fokuserar jag på hur maktpositioner och 
föreställningar produceras och reproduceras. 
 

- Vad kännetecknar Kulturkompis och dess verksamhet? Vilka grundläggande premisser 
bygger Kulturkompis som kultur- och integrationsprojekt på?  

- Vilka erfarenheter och upplevelser har informanterna inför sitt deltagande i projektet?  
- Vilka normer om integration, kultur och gemenskap kommer till uttryck i projektet? 
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1.2 Teori 
Uppsatsen utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. Vilket innebär att jag ser sociala 
kategorier, såsom etnicitet och identitet, som socialt och kulturellt konstruerade. Det finns 
inga fasta eller objektiva sociala kategorier, de konstrueras ständigt och är beroende av den 
sociala klassificeringen som formar vår uppfattning om vad det innebär att tillhöra att specifikt 
kön, en viss etnisk kategori eller en särskild klass (Öhlander 2005:30). En social kategori, ett 
fenomen eller sammanhang uppstår och förändras beroende av tid och kontext och i relation 
till något. 
 

Kulturbegreppet 
I kontexten av Kulturkompis kan kultur förstås och användas i dubbel bemärkelse. Å ena sidan 
för att tala om det estetiska kulturbegreppet som avser konst, teater, film, musik, litteratur och 
andra konstarter (Fornäs 2012:23). När jag skriver om kulturaktörer, kulturkonsumtion och 
kulturpolitik är det i bemärkelsen av kultur som sektor. Det avser de kulturaktörer som vill 
tillgängliggöra sin verksamhet genom att samarbeta med Bilda och bidra med gratis biljetter 
till Kulturkompisgrupper. Å andra sidan kan kultur i Kulturkompis betraktas utifrån en 
antropologisk begreppsdefinition, där kultur betecknar de kollektivt kommunicerade 
föreställningar, värderingar, ideal och normer som människor delar (Ehn & Löfgren 2001). Jag 
förstår kultur genom hur gemenskap och delaktighet skapas mellan människor och vad som 
får betydelse i människors förståelse för varandra.  

I intervjuerna blir det märkbart hur informanterna hoppar mellan det antropologiska och 
det estetiska kulturbegreppet. Stundvis kan det skapa viss förvirring för läsaren, vilket också 
har varit en svårighet under analysarbetet. Jag tänker att det visar på kulturbegreppets 
mångfacetterade betydelser och att Kulturkompis är ett projekt som både rymmer berättelser 
om estetiska kulturupplevelser, kulturpolitiska insatser och regleringar och frågor om hur 
kulturella identiteter och platser skapas och omskapas.  

 

Makt 
Kulturbegreppet är samtidigt tätt sammanvävt med makt genom att människor, sociala 
kategorier och/eller geografiska platser blir kategoriserade, tillskrivs egenskaper och inordnas 
i sociala hierarkier (Öhlander 2005:12,29). En utgångspunkt är att kulturella identiteter och 
sociala klassifikationer ges innehåll och betydelse i kontrast mot och i relation till något annat. 
Innebörden av ”svenskar” eller ”svenskhet” uppfattas och skapas alltid i förhållande till något 
annat, till en tänkt motsats. Makt handlar också om vem som har tolkningsföreträde att 
definiera eller kategorisera människor i en viss kontext, och vad det får för betydelse för dem 
som underordnas (Pripp 2005:74). Kulturen är dock rörlig och således också makten. Kultur 

tog bort: , 
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är föränderligt, skapas och formas ständigt i sociala processer och samspel mellan människor 
(Gunnarsson Payne, Öhlander 2017:17). Genom att integrera ett maktperspektiv på kulturella 
processer vill jag synliggöra de kamper om vilka värden och normer som ska gälla i kontexten. 
Tillämpad på Kulturkompis blir innebörden av denna kulturförståelse en fråga om vilka 
normer, föreställningar och sociala kategorier som görs viktiga. Hur indelas människor i 
kategorier och hur förstår de sig själva och varandra genom dessa? Vad skapar det för 
förutsättningar för gemenskap?  
 
Klass och identitet 
Klass och socioekonomiska skillnader tenderar att återspeglas i olika identitetsskapande 
konsumtionsbeteenden. Kulturvanor och konsumtion av kultur är nära sammankopplat med 
identitetsskapande och hur individer vill uppfattas, men är även beroende av resurser av tid 
och pengar. Till följd av att den estetiska kulturen har institutionaliserats genom 
kulturpolitiska insatser har kultursektorn blivit föremål för kulturpolitiska strider och 
värderingar som skapat hierarkier och dikotomier mellan vad som betraktas som finkultur och 
fulkultur, konst och kommersiellt (Fornäs 2012:27). Jag kommer att använda mig av Pierre 
Bourdieus kapitalteori för att analysera deltagarnas intresse och erfarenheter av att konsumera 
kultur och i nästa led analysera för vem som Kulturkompis är tillgängligt beroende på det 
utbud av kulturupplevelser som erbjuds. 

Bourdieu utgår från tre typer av kapital: ekonomiskt, kulturellt och socialt. Kapital eller 
kombinationer av kapital förvandlas till ett symboliskt kapital när egenskaperna i kapitalen 
erkänns och tillskrivs värde i ett visst sammanhang eller fält och blir en källa till makt 
(Bourdieu 1999:97). Däremot råder specifika villkor på olika fält, vilket gör att ekonomiska, 
kulturella eller sociala tillgångar inte alltid är verksamma eller betydelsefulla samtidigt. 
Bourdieu menar att det är fältets specifika logik som avgör vilket slags kapital som är gångbart 
eller relevant för att omvandlas till ett symboliskt kapital på ett visst bestämt fält (Bourdieu 
1993:270). Trots att en individ besitter ett stort ekonomiskt kapital kan det inom kultursektorn 
som fält vara mer väsentligt att mobilisera ett kulturellt kapital för att legitimera individens 
maktposition i sammanhanget.  

Det kulturella kapitalet kan förekomma i olika former, exempelvis i materiella ting som 
konstverk och böcker. Men det ingår också i allmänbildning, utbildning eller kunskap av konst, 
litteratur och musik i form av finkulturell kompetens (Pettersson, Wolanik Boström & 
Öhlander 2011:138). Det kulturella kapitalet är också inskrivet i hur en individ agerar, vilka 
preferenser den har och hur den för sig – en del av individens habitus. Enligt Bourdieu besitter 
människor habitus, vilket utgör en uppsättning av tillgångar, praktiker och sätt att uppträda, 
vilka är präglade av klassificeringsprinciper och distinktioner (Bourdieu 1999:19). Smak är 
bundet till individens habitus och har en klassificerande funktion. Bourdieu beskriver 
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individens smak som en förmåga att materiellt och/eller symboliskt tillägna sig en bestämd 
klass utifrån en uppsättning av särskiljande preferenser, som kläder, språk, rörelser, möbler 
(Bourdieu 1993:303). Individens livsstil symboliserar klassmässiga praktiker och egenskaper, 
människor från samma klass tenderar därmed att ha liknande habitus. När klassbetonade 
praktiker och tillgångar knyts till olika positioner omvandlas de till symboliska system av 
särskiljande (Bourdieu 1999:19). Således upprätthålls klass genom sociala och smakmässiga 
distinktioner. 
 

 

1.3 Metod och material 
 
Det här är en kvalitativ studie som bygger på kvalitativa intervjuer. För att ta del av 
erfarenheter, upplevelser och betydelser av att delta i Kulturkompis har jag intervjuat fyra 
individer som har deltagit. Intervjuer möjliggör kunskap som utifrån individers perspektiv och 
subjektiva erfarenheter kan kopplas till större sociala och kulturella sammanhang (Öhlander 
2011:30). Som komplement till deltagarnas berättelser har jag också valt att intervjua en 
person som jobbar med Kulturkompis på Bilda för att få en bild av verksamhetens interna 
arbete och vilka motiv som ligger till grund för Kulturkompis. Under 2017–2018 utvärderades 
Kulturkompis i en intern rapport av Bilda som jag har tagit del av. Delar av rapporten finns 
med som komplementärt underlag till information om Kulturkompis. Slutligen har jag velat 
studera hur projektets grundläggande värderingar kommuniceras externt. Därmed har jag 
gjort en mindre textanalys av delar från Kulturkompis hemsida. Skriftliga källor och dokument 
är, på samma sätt som intervjuer, konstruerade i särskilda sammanhang utifrån vissa syften 
och perspektiv (Hörnfeldt 2011:239). Hemsidans innehåll har analyserats som uttryck för 
normer och värderingar som har betydelse för vilka målgrupper som tilltalas och hur projektet 
tolkas av och uppfattas.  
 
Urval 
Den ursprungliga planen var att intervjua deltagare som var med i olika Kulturkompisgrupper, 
samt att göra deltagande observationer genom att följa med en eller två grupper under 
kulturarrangemang. Men ganska direkt kom jag till insikt om att urvalet av deltagare var 
minimalt och att tillträde till fältet var aningen begränsat på den korta tid som var avsett för 
materialinsamling. Genom att kasta ut frågan i en Facebook-grupp för Kulturkompisar fick jag 
svar från en person som var aktiv i en grupp och visade intresse av att delta i min studie. Med 
hjälp av den så kallade snöbollsmetoden (Öhlander 2011:30) blev det genom denna person 
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möjligt att få kontaktuppgifter till de andra tre personerna i samma grupp, vilka sedan också 
visade intresse av att bli intervjuade. 

Uppsatsen följer de etiska principerna för forskning i Sverige. I början av varje intervju har 
informanterna läst och skrivit på ett kontrakt om samtyckte för medverkan. I vilken det går att 
läsa att deltagandet är frivilligt, att materialet som samlats in enbart används i uppsatsen syfte 
samt att de i texten blir anonymiserade. Enligt kravet om information har jag informerat om 
studiens syfte och hur resultatet dokumenteras. Jag har utlovat deltagarna anonymisering, 
namnen på samtliga informanter är därmed fingerade. Platser och ortsnamn har också 
utelämnats. Informanterna har också tagit del av kondifentialitetskravet, att personuppgifter 
behandlas konfidentiell och att materialet enbart används i syfte av uppsatsen (Pripp 2011:83). 
Jag har försökt vara tydlig med att jag inte skriver uppsatsen med Bilda som uppdragsgivare. 
Dels för att göra informanterna medvetna om sammanhanget de talar i, men också för att låta 
dem tala fritt utan tanke på att de som deltagarna inte kan riktiga eventuell kritik mot en 
verksamhet som erbjudit dem förmåner. 

Fyra intervjuer gjordes med deltagare från en Kulturkompisgrupp. I uppsatsen heter de 
Aleksandra, Maria, Peter och Rami. Informanterna är alla runt 30 år. Maria och Peter är födda 
och uppvuxna i samma stad i Sverige. De är vänner sedan några år tillbaka och anmälde sig till 
Kulturkompis gemensamt. Maria jobbar inom kultursektorn och Peter studerar på universitet. 
Rami och Aleksandra, som har en parrelation, anmälde sig också gemensamt till 
Kulturkompis. De kommer från olika länder i Europa och har bott tillsammans i Sverige i ca 
tre år. Både Rami och Aleksandra jobbar och studerar inom universitetet på hög nivå. Tidigt i 
processen tog jag kontakt med Bilda där responsen var positiv till både uppsatsen och till att 
vara med och bidra med information om projektet. Jag har intervjuat en person som jobbar på 
Bilda, specifikt med Kulturkompis sedan förra året. I uppsatsen kallar jag informanten för 
John.  
 
Genomförande 
Intervjuerna, strukturerade efter frågelistor och genomförda som fria samtal, gjordes under 
februari 2019 och varade mellan 40 – 100 minuter. Alla fem intervjuer har gjorts enskilt med 
varje person för sig, vid olika tillfällen och på olika platser. Intervjuerna som har spelats in på 
min telefon har sedan transkriberats ordagrant. Citaten som används i uppsatsen är lätt 
redigerade till skriftspråk, men utan att innehållet har ändrats eller att engelska citat har 
översatts.  

I intervjun med John från Bilda ställde jag frågor kring bakgrund, mål och syften med 
projektet. Vilka primära målgrupper de önskar nå och varför? Vilka problem eller 
utvecklingsområden som finns, samt projektets framtid. Informanten besvarade frågorna 
huvudsakligen som representant för Bilda, vilket kan ha påverkats av mitt sätt att ställa frågor 
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till ett ”ni” istället för ”du”. John pratade fritt och reflekterande vilket gav mig intrycket av att 
det finns en medvetenhet, både hos informanten själv men också generellt i verksamheten, 
kring frågor som berör maktrelationer, integrationsprocesser och språk.  

I intervjuerna med deltagarna har jag inledningsvis ställt frågor kring motiv till deltagande, 
hur de hörde talas om Kulturkompis, varför de valde att anmäla sig och vad det har haft för 
betydelser. Sedan har jag bett informanterna berätta om gruppens gemenskap och vad de gjort 
tillsammans. Och slutligen frågat mer övergripande kring vad de tycker om Kulturkompis som 
koncept och idé, vad som upplevs bra och/eller mindre bra.  

Att intervjua alla personer i samma grupp har skapat en unik ingång i möjligheten att få ta 
del av gruppens relationer till varandra och händelser de upplevt tillsammans fast ur varje 
individs egna perspektiv. Jag har inte under något tillfälle träffat gruppen tillsammans, men 
alla vet om att jag har intervjuat samtliga personer i gruppen. Eftersom jag har samtalat med 
deltagarna utifrån liknande frågor är det vissa berättelser som varit återkommande i 
intervjuerna, men jag har också märkt hur tankar eller beskrivningar av upplevelser har skiljt 
sig åt. Med respekt för relationerna mellan personerna och det faktum att jag inte vet vad de 
har berättat för varandra är målet att utesluta information som berör de andra deltagarna eller 
gruppens vänskap.  

Värt att nämna är att två av informanterna inte använder svenska som förstaspråk och 
därmed önskade att göra sina intervjuer på engelska. För materialets innehåll var det en fördel 
att informanterna fick möjlighet att uttrycka sig på ett språk som kändes bekvämt. För mig 
som forskare blev det däremot svårare då jag själv är ganska osäker på min engelska. Det blev 
en utmaning att vara observant under intervjuerna och att fånga upp ämnen att gå djupare i, 
samtidigt som jag koncentrerade mig på att översätta meningar och ord i mitt huvud. Att dela 
ett språk är mer än att förstå ord och meningar, det handlar också om att begripa uttryck, 
kroppsspråk och tystnader. Intervjun är en gemensam konstruktion som växer fram i ett 
samspel som är beroende av båda parter. Resultatet är därmed avhängig kontexten och 
betydelsesammanhanget som den tillkommer i (Fägerborg 2011:92). Att intervjua kräver en 
fin balans och en reflexiv förmåga i att vara medveten kring hur jag som forskare är med och 
skapar materialet. Jag upplevde utmaningar i att använda kategorier som tenderar att 
återskapa de maktrelationer som jag samtidigt i min studie vill ifrågasätta. Att prata i termer 
av ”nyanlända” och ”etablerade svenskar” kändes problematiskt i samtliga intervjuer, då det 
reproducerar makthierarkier och föreställningar om skillnad. I intervjuerna som gjordes på 
engelska upplevde jag det som extra känsligt. Kanske på grund av mina osäkerheter i att 
formulera mig på engelska. Men det kan även förklaras med mitt överläge i egenskap som 
forskare och med makten att formulera frågorna. Intervjun är en social situation som innebär 
att jag också blir identifierad av mina informanter. Forskarens identitet, enligt Oscar Pripp, 
”existerar i ”de andras” ögon” (Pripp 2011:71). Att jag i positionen som ”etablerad svensk” i 
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förhållande till de informanter som i kontexten av Kulturkompis blivit kategoriserade som 
”nya svenskar” skapade en laddning. 

 
Analysmetod 
Bearbetning och analys av materialet har gjorts i olika etapper. Inledningsvis har jag gjort 
genomläsningar av de transkriberade intervjuerna för att få en helhetsbild av materialet. Sedan 
har jag läst fler gånger med uppsatsens frågeställningar och teman i bakhuvudet. Innehållet 
har sorterats utifrån identifierade mönster, kategorier och laddningar. Mina analyser och 
tolkningar har vuxit fram under processens gång. Jag har fört anteckningar och ritat 
tankekartor över hur deltagarnas upplevelser och projektets utformning kan kopplas till den 
teoretiska ramen och fenomen på en högre samhällsnivå. Ur materialet har teman trätt fram 
som tyder på vissa premisser och paradoxer som motsäger delar av Kulturkompis syfte. I 
analysen har försökt göra nedslag i dessa, samtidigt som jag vill visa att Kulturkompis befinner 
sig i en komplex kontext som skapar strider om integrationspolitik, kulturpolitik, ekonomiska  
förutsättningar och omfattande normer och föreställningar. 

Jag vill klargöra att Bilda inte beskriver Kulturkompis i termer av ett projekt, det har därför 
varit svårt att bena ut vad jag i uppsatsen ska kalla Kulturkompis. Koncept, initiativ, program 
eller projekt? Projektformen är ofta tidsbegränsad, med tydliga mål och bestämda resurser 
(Lööw 2009:13). Enligt min bedömning finns det vissa aspekter med Kulturkompis som liknar 
formen av ett projekt, som att det delvis finansieras genom projektmedel och har formulerade 
målsättningar. Det är inte tidsbegränsat i den mån att det finns ett bestämt slutdatum, bortsett 
från gruppernas antal bestämda träffar, och det finns ambitioner om att driva Kulturkompis 
långsiktigt. Jag är medveten om att det finns tendenser av att allting som görs kallas för projekt 
men för enkelhetens skull kommer jag fortsättningsvis att nämna det som ett projekt. Ibland i 
definitionen av kulturprojekt och ibland som integrationsprojekt. 
 
 

1.4 Tidigare forskning 
 
Det finns en uppsjö av tidigare forskning och utvärderingar som behandlar integration, 
integrationspolitik och integrationsprojekt. Likaså forskning och utvärderingar av 
kulturprojekt, kulturpolitik och kulturkonsumtion. Ambitionerna med min uppsats kan 
betraktas som en hybrid mellan dessa ämnen vilket gör ämnet och fältet smalare. Tanken är 
att studera Kulturkompis ur frågeställningar som rör både integration och kulturkonsumtion, 
bland annat med inspiration från rapporten Vem får vara med? Perspektiv på integration och 
inkludering i kulturlivet i de nordiska länderna (2017) som genomförts av Myndigheten för 
Kulturanalys. Rapporten handlar om hur kulturpolitiken bytt riktning mot att handla om 
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mångfald, integration och inkludering, samt det omvända, hur integrationspolitiken blivit en 
arena för diskussion om kulturens betydelse och nytta i integrationsprocesser. Med stöd i 
rapporten är min ambition att bygga vidare på och synliggöra de normer och föreställningar 
som finns om kulturen som redskap eller arena för att öka integration i samhället. 

Uppsatsen har också inspirerats av Lena Gerholms avhandling Kulturprojekt och 
projektkultur (Gerholm 1985) i termer av vad som kännetecknar ett projekt och dess aktörer. 
Gerholms uppdrag var att utvärdera ett kulturprojekt vars syfte var att tillgängliggöra 
kulturutbudet i storstadsförorter och på landsbygd. Projektet vilade på antaganden om att 
människorna som bodde i dessa områden inte deltog i kulturlivet, vilken under utvärderingens 
gång kom att visa sig inte överensstämma med hur människorna själva upplevde det. Gerholm 
skildrar processen av ett socialt konstruerat projekt och hur en viss verklighetsbild kan växa 
fram. Uppsatsen bygger vidare på tankar kring vem eller vilka som har makt och förmåga att 
formulera en verksamhet med idéer och föreställningar som sätts i omlopp. 

Integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 
2006:79) är resultatet av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 
med Masoud Kamali som särskild utredare. Utredningens uppdrag var att identifiera 
strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Bortsett från den 
slutgiltiga publikationen använder jag mig även av utredningens första publikation; Bortom Vi 
och Dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 
2005:41). Paulina de los Reyes och Masoud Kamali beskriver hur integrationspolitiken 
omfattas av mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etniskt och 
kulturell bakgrund samtidigt som innehållet vilar på antaganden om människors inneboende 
olikheter. Författarna beskriver integrationspolitiken som innehållande flera paradoxala 
premisser. Det ofrånkomliga problemet är att integrationsretorikens särskiljande utgår från 
två fördefinierade och hierarkiskt ordnade kategorier som återskapar föreställningar om ett 
”Vi” som ska integrera och ett ”Dom” (Kamali & de los Reyes 2005:8). Inom ramen för 
integrationsretorik blir kategoriseringen av etablerade svenskar och nyanlända ett sätt att 
vidmakthålla föreställningar om etnisk skillnad. I kontexten av Kulturkompis undersöker jag 
hur benämningarna nyanlända och etablerade skapas och laddas med normer och 
föreställningar om etnicitet. En utgångspunkt för uppsatsen är att det som kännetecknar 
projekt eller initiativ som syftar till att främja integration och möten mellan nya och etablerade 
svenskar i hög grad är normaliserat. 

 

 

1.5 Disposition 
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Uppsatsens empiriska kapitel är indelade i tre delar. Det inledande kapitlet med namnet 
Visioner med Kulturkompis, utgår från studieförbundets perspektiv och arbete och handlar 
om de syften, visioner och målsättningar som ligger bakom Kulturkompis. Det andra kapitlet, 
Att vara kulturkompisar, utgår huvudsakligen från deltagarnas perspektiv och upplevelser. 
Det handlar om informanternas motiv och förväntningar på sitt deltagande. Jag diskuterar 
vilka faktorer som kan ha betydelse i syftet att främja och bygga gemenskap mellan människor 
i ett projekt. I det slutliga och tredje kapitlet, Resultat och framtid, tar jag upp aspekter och 
premisser som kritiskt granskar projektets hållbarhet och långsiktighet. I den avslutande 
diskussionen kommer jag att sammanfatta vad som sagts och vilka slutsatser som kan dras av 
detta.   
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2. Visioner med Kulturkompis 
 
 
”Bygg vänskap genom kulturupplevelser” – så lyder parollen på förstasidan av Kulturkompis 
hemsida. Citatet sammanfattar idén bakom Kulturkompis, ett projekt som i dagsläget finns i 
sexton städer men med visionen att finnas i hela Sverige. Kulturkompis samlar över tusen 
kulturkompisar runt om i landet som matchats till Kulturkompis-grupper och som 
tillsammans tagit del av gratis kulturupplevelser. Det uttalade syftet är att främja vänskap 
mellan personer som är nya i Sverige och personer som har bott här länge, genom att erbjuda 
chansen att dela kulturupplevelser, som bio, konserter eller teater – gratis. Att bli 
kulturkompisar med varandra helt enkelt. 

I det här inledande kapitlet ger jag en övergripande beskrivning av Kulturkompis och gör 
nedslag i vad som kännetecknar projektet och Bildas verksamhet. Bland annat vilka syften och 
visioner som ligger bakom att Kulturkompis startade, hur målsättningarna ser ut och vilka 
aktörer eller parter som berörs av dessa. Kapitlet utgår från Bildas arbete och bygger 
huvudsakligen på den intervju som gjordes med John som jobbar Bilda, men även 
Kulturkompis hemsida samt en intern utvärderingsrapport. 

 
 

2.1 Målsättningar med win-win 
 
Kulturkompis är en del av Bildas ordinarie verksamhet och finns i Bildas sex regioner som är 
geografiskt uppdelade för att täcka landet. Till följd av att Bilda är ett studieförbund behöver 
deras initiativ sammanfalla med deras folkbildningsverksamhet1, alltså att Kulturkompis-
grupperna och deras aktiviteter ska bli studiecirklar. En studiecirkel innebär att en grupp 
träffas regelbundet för att lära sig något tillsammans, som att spela musik eller lära sig ett 
språk. I en studiecirkel behövs minst tre personer som tillsammans genomför minst nio 
studietimmar á 45 minuter. I en Kulturkompisgrupp räknas deltagande i en kulturupplevelse 
som tre studietimmar. I varje grupp finns en ledare som ansvarar för att rapportera till Bilda 
vad gruppen har gjort samt när. Rapporteringen av studiecirklar är grunden för 
studieförbundens verksamhet, då statsbidraget av folkbildningsmedel ligger till grund för 
detta. 

 
1 Folkbildning är ett samlingsbegrepp för bildning och utbildning utanför det etablerade skolväsendet med 
syftet att stärka demokratin. Kännetecknande är fritt och frivilligt deltagande, aktivt lärande och utbyte av 
kunskap. Studiecirkeln är en karakteristisk arbetsform inom folkbildning. 
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I en intern utvärdering som har gjorts av Bilda under 2017–2018 går det att läsa det 
övergripande syftet med Kulturkompis: 
 

(…) att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att bredda 
intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt stödja verksamhet som bidrar till att 
stärka och utveckla demokratin (Rapport Kulturkompis 2018) 

 
Folkbildningen betraktas som en resurs för att påverka livssituationer och samhället och stärka 
demokratin. Medlen för att uppnå detta är kulturaktiviteter och möten mellan människor. Det 
övergripande formulerade syftet berör både samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. 
När jag frågar John vad som är bakgrunden till att Kulturkompis startade berättar han just att 
de såg möjligheten att ta fram ett koncept som kombinerar flertalet syften som stimulerar flera 
parters intressen: 
 

Här fanns det liksom en möjlig win-win-situation. Att både främja möten mellan etablerade 
och nyanlända, att hjälpa till att lösa kulturarrangörernas problem med att nå ut till nya 
målgrupper och att samtidigt i det kunna ge ett väldigt tydligt koncept och mervärde till 
dem som tar det här steget för att bli en del av Kulturkompis. Och det mervärdet behöver 
vi också för att det ska bli hållbart. Vi finansierar det här i huvudsak genom de vanliga 
folkbildningsmedlen. Ibland när vi startar Kulturkompis på en ny ort då kanske vi söker 
om projektmedel för själva uppstartsfasen. Men sen är det de vanliga folkbildningsmedlen 
som ska finansiera det här och då behöver vi få till studiecirklar av det. (John) 

 

Vad John menar med uttrycket ”win-win-situation” är att läget är gynnsamt för flera berörda 
parter. Parter som i det här fallet avser Kulturkompisdeltagare, Studieförbundet Bilda och de 
samverkande kulturaktörerna. Kulturkompis har flera nivåer av syften, vilket är mer regel än 
undantag då planen bakom projekt ofta är en kompromiss mellan flera aktörers intressen 
(Gerholm 1985:20). Kulturkompis är utformat för att kunna resultera i flera potentiella vinster 
för flertalet intressenter; Deltagarna får möjlighet att ta del av gratis kultur och får nya 
kompisar. Kulturaktörer breddar sin publik och bidrar till ökat intresse och inkluderingen i 
kulturlivet. Samtidigt som Bilda ökar studiecirkeldeltagandet genom etablering på flera orter 
vilket resulterar i medel för att kunna fortsätta med Kulturkompis som en del av den ordinarie 
verksamheten. Denna samverkan kan målas upp som ett kretslopp av givande och tagande 
mellan olika aktörer. En samverkan som John menar är central för hela Kulturkompis existens 
och ekonomiska hållbarhet. Samtidigt kan projekt som kompromissar mellan flera intressen 
innehålla mål som blir sinsemellan motstridiga (Gerholm 1985:20). Det är upplagt för att 
skapa prioriteringar mellan mål och intressen som är omedelbara och andra som är mer 
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långsiktiga. Ett projekts intressen är aldrig isolerade utan ingår i hierarkiska system och är 
infogade i mer eller mindre tydliga planer (Gerholm 1985:136). Hur förhåller sig intressena i 
den så kallade win-win-situationen till varandra och hur kan dessa bli motstridiga?   
 
 

2.2 Kulturpolitik möter integrationspolitik 
 
Det som gör Kulturkompis intressant är att det kan betraktas både som ett integrationsprojekt 
och ett kulturprojekt. John berättar att responsen från kulturaktörer har varit odelat positiv. 
Enligt utvärderingsrapporten har intresset av att samverka med Kulturkompis varit stort för 
att initiativet överensstämmer väl med kulturaktörernas egna målsättningar av att arbeta med 
inkludering och tillgängliggörande av sin verksamhet (Rapport Bilda 2018:4). Intresset hos 
kulturaktörerna kan förklaras med att integrationspolitiska initiativ med tiden har införlivats 
i kulturpolitiken, i alla fall retoriskt. På 1990-talet reformerades både integrationspolitiken och 
kulturpolitiken i Sverige. Mångfald blev ett nyckelord inom kulturpolitiken och kulturaktörer 
uppmuntrades att spegla samhällets mångfald och bredda sitt utbud av etniska och språkliga 
minoriteters kulturella aktiviteter (Kulturanalys Norden 2017:25). De nationella 
kulturpolitiska målen reformerades igen 2009 och präglas fortfarande av mångfald och 
inkludering, vilket speglas av att Kulturrådets statliga finansiering till konst- och kulturaktörer 
i hög grad syftar till att främja kulturella mångfaldsperspektiv (ibid 2017:25). Nedan lyder de 
kulturpolitiska målen (Prop. 2009/10:3): 
 

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund.  

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
 
Mångfaldsbegreppet inom kulturpolitiken syftar dels på att mångfald ska känneteckna utbudet 
av olika konstformer och uttryck, men också att sammansättningen av dem som konsumerar 
eller utövar dessa uttryck ska kännetecknas av mångfald (Johannisson 2012:43). I offentlig 
debatt är mångfald på kulturområdet oftast förknippat med det sistnämnda, att inkludera och 
bredda mångfald i kultursektorn, både som publik och utövare (Lindsköld 2017:65). 
Kulturkompis kan betraktas som ett verktyg för att skapa större mångfald bland publik och är 
en påföljd av hur integrationstänkande har införlivats i kulturprojekt. Å ena sidan för att göra 
kulturupplevelser tillgängligt för fler människor eftersom de erbjuder gratis inträden och å 
andra sidan som att kulturupplevelser görs till arenor eller redskap som förväntas bidra till 
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ökad integration och inkludering i samhället. En illustration av hur integrationspolitiken har 
införlivats i kulturpolitiken finns i nedanstående formulerade mål av Bilda:  
 

Det långsiktiga målet med Kulturkompis är att bidra till nyanländas etablering genom 
möten och kulturupplevelser som leder till ökad gemenskap i det svenska samhället 
(Rapport Kulturkompis 2018). 

 
En grundtanke är att deltagarna efter att ha upplevt kulturevenemang tillsammans ska 
utveckla gemenskap. Förhållandet mellan kort- och långsiktiga mål kan beskrivas som 
trappstegsmässigt länkade till varandra (Gerholm 1985:20). Visionerna med Kulturkompis 
kan brytas ned i en modell i tre steg: Kultur à Gemenskap à Etablering. Möten och 
kulturupplevelser tillskrivs som främjande för gemenskap och vänskap, som i förlängningen 
ska leda till nyanlända personers etablering i samhället. Det långsiktiga målet vilar på en idé 
om den estetiska kulturen som redskap för att överbrygga individers etniska och kulturella 
skillnader.  

Men hur återskapas föreställningar om kultur som integrationsfrämjande? Jag har 
inspirerats av Gerholm som använder Clifford Geertz (1975) begrepp modell av och modell för 
för att förklara hur en bild av verkligheten konstrueras (Gerholm 1985:31). Gerholm skriver 
att när vi på ett naturligt och outtalat sätt beskriver hur något är (modell för) skapas också 
tankar om hur det bör vara (modell för) och bildar en verklighetskonstruerande process (ibid 
1985:31). Modellen av verkligheten, dvs bilden av att nya och etablerade svenskar behöver 
gemenskap och att nya svenskar ska etableras, röjer väg för modellen för, dvs att gå på 
kulturupplevelser tillsammans och prata svenska. Processen fyller funktionen av att legitimera 
ett orsakssamband när samhällsbilden kopplas ihop med ”kulturen” som redskap för 
gemenskap (jmf Gerholm 1985:103–104). Sambandet kan också förklaras med att de 
antropologiska och estetiska betydelserna av kultur är flertydiga och blir tacksamma att sätta 
ett likhetstecken emellan. 
 

2.3 Integrationstänkandets fundamentala paradox 
 
Kulturkompis bygger på idéer som är vanligt förekommande i samhället. Med det uttalade 
syftet att främja möten och öka kontakten mellan etablerade och nya svenskar liknar 
Kulturkompis andra initiativ som finns (jmf Kompis Sverige2, Kompisbyrån3, Duo 

 
2 Kompissverige.se  
3 Kompisbyran.se 
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Stockholm4). En grundläggande föreställning är uppfattningen om att etablerade och nya 
svenskar inte möts och att det behöver ske i större utsträckning. Integration framställs som en 
central målsättning inom integrationspolitiken och laddas med innebörder och värden av hur 
förhållanden i samhället bör vara och se ut (Beckman 2011:15). Innebörden av integration har 
vuxit fram i relation till assimilation, där distinktionen mellan uttrycken är formade med olika 
föreställningar om vem som socialt och kulturellt bör anpassa sig i ett samhälle (ibid 2011:67) 
Assimilation innebär ”ensidig” anpassning och avser att minoriteter ska anpassa sig till 
majoriteten, i motsats mot integration som är förknippat med förståelsen om att social 
anpassning gäller alla och bör vara en ”ömsesidig” process (ibid 2011:67). Integration är dock 
fortfarande ett väl omdiskuterat begrepp som med tiden har betraktats som allt mer 
problematiskt. Att assimilation har ersatts av integration behöver nödvändigtvis inte förändra 
dess betydelse i praktiken. John uttrycker ambitioner om att skapa en ömsesidig integration 
genom Kulturkompis:  

 
Vi behöver jobba med integration på ett sätt som inte handlar om att etablerade svenskar 
ska hjälpa nyanlända, utan inte att det ensidigt är det perspektivet vi ska ha. Utan att vi ska 
försöka eftersträva jämbördiga möten och sammanhang där nyanlända tillåts bidra och ta 
ansvar. [---] Jag tror att en viktig del handlar om att det är ett koncept där det blir hyffsat 
klart och tydligt att det blir ett mervärde för alla som deltar. För i integrationsverksamhet 
i många fall, där har det då en tendens att bli så att man som etablerad framförallt går in 
som volontär och att man som nyanländ går in som deltagare. Då går man in med lite olika 
premisser, att volontären förväntas ta ett särskilt typ av ansvar, medans deltagaren är där 
för att få nånting av det på något vis. (John)  

 

Integration i denna mening laddas med uttryck som ”likvärdighet”, ”att bidra och ta ansvar” 
och ”jämbördiga möten” och återspeglar de samhällsideal som Bilda avser att förverkliga med 
sin verksamhet. I intervjun med John frågar jag hur Bilda jobbar för att skapa och förmedla 
vikten av jämbördiga möten:  
 

Det blir väl inte så att vi uttrycker det sådär jättetydligt explicit i marknadsföringen och så. 
Utan det blir mer i hur konceptet är formulerat, att vi vänder oss på ett likvärdigt sätt till 
alla i samhället. Vi har liksom inte en separat kommunikation till den som är nyanländ och 
en separat kommunikation till den som är etablerad. (John) 

 
Vad John menar med att det inte förs en separat kommunikation till nyanlända och etablerade 
tolkar jag som att alla deltagare får ta del av samma information på samma språknivå. Däremot 
är kommunikationen separerad i avseendet att den vänder sig till två uttalade och uppdelade 

 
4 stockholm.se/duostockholm 
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målgrupper. Explicita målgrupper kan givet betraktas som strategiskt ofrånkomligt i fråga om 
att nå rätt personer med sin marknadsföring. Men kategorisering förutsätter gränsdragningar 
och gränser baseras på skillnader (Ehn & Löfgren 2001:55). Inom ramen för 
integrationsretorik blir kategoriseringen av etablerade/nyanlända ett sätt att vidmakthålla 
föreställningar om etnisk skillnad och etablera hierarkisk ordning. Vad Kamali och de los 
Reyes anser vara en av de mest fundamentala paradoxerna inom integrationstänkandet, att 
idén om integration just förverkligas genom uppdelningen av ett ”vi” och ett ”dom” (Kamali & 
de los Reyes 2005:41,8). 

I talet om integration är det vanligt förekommande med användning av kategorierna 
svenskar och invandrare, där diskussionen har riktat kritik mot hur ”svenskhet” upprätthålls 
som en omöjlig position att uppnå för ”de andra” (ibid 2005:12). I Kulturkompis används 
istället målgrupperna etablerade svenskar och nyanlända. Kanske som en strategi för att ladda 
termer med nytt innehåll som utmanar rådande tolkningsramar för integrationstänkandet. Att 
ladda gamla begrepp med nytt innehåll garanterar dock inte att gamla innebörder inte lever 
vidare. Etablerade/nyanlända betecknar, på samma sätt som svenskar/invandrare, inte bara 
olika positioner utan även kontrastiva egenskaper som definieras relationellt (de los Reyes & 
Kamali 2005:12). Jag värjer mig mot att framställa dessa kategorier som fasta och entydiga 
identiteter. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv betraktar jag dem som socialt och kulturell 
konstruerade samt tids- och situationsbundna (Ehn & Löfgren 2001:12). Nyanländ 
konstrueras som en spegelbild mot etablerad svensk, definitionen av ”vi” innehåller en 
outtalad berättelse om ”dom”. En grundläggande premiss i Kulturkompis är målet om att 
nyanlända ska etableras, vilket bekräftar värdet i positionen ”etablerad svensk” som en ideal 
position. Till synes neutrala positionsbenämningar laddas med outtalade antaganden utifrån 
föreställda etniska skiljelinjer om vad eller vem som räknas som etablerad svensk. Resultatet 
är en ofrånkomlig paradox som reproducerar inbyggda maktpositioner och föreställningar om 
etnisk skillnad. Något som även påverkar hur deltagarna betraktar varandra och sig själva i 
förhållande till varandra, vilket jag diskuterar mer i nästa kapitel.  
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3. Att vara kulturkompisar 

 
 
Från att ha diskuterat vilka syften och visioner som Bilda har med Kulturkompis går jag nu 
vidare för att redogöra för informanternas berättelser, erfarenheter och upplevelser av att delta 
i Kulturkompis. Kapitlet handlar dels om informanternas motiv till deltagande och vilka 
förväntningar som fanns innan. Jag skriver också om deras vanor av att konsumera kultur och 
vad kulturutbudet har för betydelse. Men också om vilka faktorer som kan ha betydelse i syftet 
att främja och bygga gemenskap mellan människor. 

Tanken med Kulturkompisgrupperna är att de träffas fyra gånger. Första gången träffas de 
för att mötas och prata om vad gruppen vill göra tillsammans. Sedan är tre tillfällen avsedda 
för olika kulturupplevelser. Informanterna i den aktuella gruppen har känt varandra sedan 
ungefär ett halvår tillbaka. När jag träffar gruppen har de utnyttjat alla tre gratis-aktiviteter 
som studiecirkel genom Bilda, samt varit på två fristående kulturupplevelser som inte varit 
kopplade till Kulturkompis. Tillsammans har de tagit del av två olika teaterföreställningar, 
varit på en dansföreställning, sett en jazzkonsert samt ett Lucia-tåg i kyrkan. Utöver 
kulturupplevelserna har de också umgåtts genom att fika och äta middagar. Redan sedan innan 
fanns ett stort kulturintresse bland majoriteten av deltagarna. Endast en av informanterna har 
aldrig tidigare konsumerat den typen av kultur som de tar del av. Trots att tiden som 
studiecirkel är över verkar det finnas ambitioner om att gruppen i fortsättningen kommer att 
träffas och umgås genom kulturaktiviteter. Gruppen har med tiden utvecklat en gemenskap 
och informanterna uttrycker överlag att de är nöjda med erfarenheterna av att delta, med 
anledning av de har fått nya bekantskaper och tagit del av gratis kultur de annars kanske inte 
skulle upptäckt. 

 
 

3.1 Deltagarnas förväntningar  
 
Det finns varierande motiv till varför informanterna valde att anmäla sig till Kulturkompis. 
Genomgående för samtliga var viljan att träffa nya människor. I Aleksandra och Ramis fall 
betraktades Kulturkompis som en möjlighet att skaffa vänner och i synnerhet svenska vänner 
eller ”local people” som de uttrycker, alltså personer som kommer ifrån eller bor i staden som 
de befinner sig i. Maria och Peter, som kan beskrivas i termer av local people, beskrev snarare 
sitt intresse av att träffa personer från ett annat land utifrån motivet att hjälpa någon att 
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integreras eller att hjälpa någon med språket. Deras intresse talades huvudsakligen i termer av 
samhällsengagemang och att hjälpa. Det synliggör distinktionen i hur motivet att träffa nya 
människor kan ta sig i uttryck på olika sätt. Tydligt blev att informanterna gav uttryck för att 
de läste in Kulturkompis som ett integrationsprojekt, delvis genom hur den egna positionen i 
projektet, som etablerad eller nyanländ, fick betydelse i hur de tolkade syftet med att delta i 
Kulturkompis och hur de betraktade sin egen roll i förhållande till de andra. På olika sätt 
berörde informanterna kategorierna ”etablerade svenskar” och ”nya svenskar” under 
intervjuerna och i talet fanns en outtalad överenskommelse om vilka deltagare som tillhörde 
vilken kategori. I citatet nedan svarar Rami på varför han ville anmäla sig till Kulturkompis:  
 

First of all because I am a very social person. It’s not so easy to make Swedish friends, 
unfortunately. So, this was an opportunity to socialize and meet some locals, while I’m at 
the same time enjoying culture. In my case I was already relatively well integrated when I 
arrived here. So, I do know that one of the goals of this program is to help to integrate 
people from abroad. It was probably not my case though. (Rami) 

 
Rami som kommer från ett land i södra Europa, förstår att han som ”ny” i Sverige egentligen 
är föremål för projektet utifrån tanken om att bli integrerad, men menar att det inte var hans 
syfte av att delta. Det narrativ som Kulturkompis förmedlar har färgats av integrationens 
paradoxer som nämndes tidigare och sätter ramarna för hur projektet tolkas av informanterna. 
Dikotomin mellan ett ”vi” och ett ”dom” särskiljer vem som ska integrera och vem som ska 
integreras och upprätthåller en hierarkisk ordning (SOU 2006:79, 42). Ordningen återskapas 
och naturliaseras även i sociala praktiker och handlingar. De ”etablerades” förväntningar på 
projektet formades av antaganden om skillnad baserat på kulturell och etnisk bakgrund. Maria 
och Peter berättar hur deras förväntningar innan inte kom att motsvara hur de sedan upplevde 
kulturkompisarna i praktiken:  

 
Men jag trodde att det skulle bli en större kulturkrock eller vad man säger. Jag hade nog 
förväntat mig att det skulle vara personer som kanske hade en helt annan typ av bakgrund 
än mig själv. Så att det, jag menar, jag är ju jättenöjd men det var inte vad jag hade förväntat 
mig. (Maria) 
 
Ja vi insåg ju snabbt där från början, för det var ju kanske den enda oklarheten som rådde 
innan, var att vilken nivå, jag minns inte exakt vad dom skrev i Bilda, men man skulle ju 
vara en etablerad person i svensk kultur, jag då eller Maria. Sen skulle det ju vara, nu minns 
jag inte formulering, men per definition inte etablerad svensk person liksom. Men om det 
var ensamkommande ungdom, arbetskraftinvandring, eller doktorander, det visste man ju 
inte på förhand. Men det stod ju klart ganska snabbt när vi hade träffats första gången och 
druckit lite kaffe, att man har ju ändå ganska lik kulturell bakgrund och det är ju inte som 
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att vända upp och ner på sin idévärld att flytta från ett annat land i Europa till Sverige. Man 
kommer ju ändå in ganska sömlöst i stora delar av samhället. Så den tanken om att hjälpa 
med integration, den fick man väl kanske trycka ner ganska fort liksom. (Peter)  

 
Både Maria och Peter berättar att Rami och Aleksandra pratade bättre svenska än vad de hade 
tänkt och trott innan. Inte heller hade de förväntat sig att deras bakgrund skulle vara så pass 
liknande. Uttrycket ”kulturkrock” och ”kulturell bakgrund” blir ett kulturellt åtskiljande när 
kultur används som ett redskap i förklaringen om föreställd skillnad mellan den som är 
etablerad och icke-etablerad (SOU 2006:79,12). Definitionen av nyanländ konstrueras som en 
position med kontrastiva egenskaper som görs i relation till definitionen av vad det innebär att 
vara etablerad. ”Vi” definieras i speglingen mot ”dom” – ”de blir allt som vi inte är” (Ehn & 
Löfgren 2001:65). Men den förväntade skiljelinjen mellan personerna skulle visa sig inte 
stämma. Informanterna nämner studier på universitet, liknande åldersspann, intresse för 
kultur och liknande referenspunkter som bidragande faktorer till känslor av gemenskap och 
möjlighet att lära känna varandra snabbt. 
 
 

3.2 Förutsättningar för vänskap  
 
Kulturkompis erbjuder uppstyrda former av umgänge med hyffsat tydliga ramar för hur 
umgänget ska gå till. Det kan vara en förutsättning för att nya möten mellan människor 
överhuvudtaget ska uppstå eller att någon ska ta steget att anmäla sig som deltagare. Rami 
nämner upplevelsen av att det inte är lätt att skaffa svenska vänner, med anledning av de 
annorlunda socialiseringsregler mot vad han är van vid: 
 

Well, hard is a relative adjective right. But compare to many other country’s I think it’s 
hard. I think first of all the socialization rules are different than in the country’s that me 
and Aleksandra are from. And even when you know this rules, Swedish society has rather 
established circles. It’s sometimes difficult to get inside those circles of people. (Rami) 

 
Rami menar att socialisering som främjar vänskap i Sverige kännetecknas av redan etablerade 
grupper eller nätverk av människor som träffas regelbundet runt en gemensam aktivitet, och 
att dessa gemenskaper kan vara svåra att ta sig in i som utomstående. Kulturkompis blir en 
möjlighet att bygga upp den typen av avgränsat umgänge som kretsar kring en gemensam 
aktivitet. Gruppens gemenskap bygger på gränsdragning och klassifikationssystem med 
kategorisering och etikettering (Ehn & Löfgren 2001:47). Det skapar ordning och förståelse för 
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hur umgänget ska gå till. Peter beskriver gruppens vänskap som artificiellt påbörjad och menar 
att det kan ha sina fördelar för att främja vänskap: 
 

Fördelen är ju nånstans att man tvingar fram ett umgänge, och när man då också vet att 
man har ju skrivit upp sig på fem tillfällen. Jag tror att man trollar fram, fuskar fram en 
känsla av nån tillhörighet eller relation som inte nödvändigtvis hade behövt funnits om 
man bara hade sprungit på varann på stan. (Peter)  

 
Att fuska fram en känsla av gemenskap berör föreställningarna om vad det innebär att vara 
kompisar, vad det ställer för krav på kontakt och hur mycket som ska investeras i en relation. 
När övergår det artificiella till en ”riktig” relation?  

För å andra sidan kan upplägget te sig tämligen paradoxalt utifrån syftet att bygga vänskap, 
där målen om att skapa vänskap är en svåruppnåelig vision. Att bli bra kompisar på enbart fyra 
få tillfällen kan vara svårt. Aleksandra ifrågasätter syftet med Kulturkompis utifrån hennes 
uppfattning om hur vänskap i Sverige fungerar:  

 
You know, if this program, because I don't know the general aim of this program. If it's just 
for introducing people to each other and then attend a couple of events. Then totally fine. 
But if there is an aim that may be, true friendship and so on. Then there are definitely some 
things to think about. Because for example now after several years in Sweden I know that 
friendship in Sweden is... it's not an easy thing actually. Because friendship in Sweden 
comes from regular interaction in a group or a union or a sport activity. And the more often 
you meet with each other then probably there will be some stronger connection. 
(Aleksandra) 

 

Att Kulturkompis inte är helt optimalt för att bygga starka relationer förklarar Aleksandra med 
att vänskap i Sverige förutsätter regelbunden interaktion. Att träffas en gång i månaden som 
gruppen har gjort upplevs som en långsam takt för vänskap. Det öppnar upp frågan om 
prioriteringar mellan mål och intressen av att skapa Kulturkompisgrupper. Är den primära 
relevanszonen att främmande människor har träffats och tagit del av kultur? Eller är det att 
skapa förutsättningar för att skapa stark vänskap? Citatet kan tolkas som att det är svårt för en 
deltagare att avgöra huruvida ett deltagande handlar om att förutsättningslöst träffa 
människor och njuta av kultur, om deltagande ger förutsättningar för starka kompisrelationer 
eller om ett deltagande kommer med ett ansvar över att integrera människor i samhället. 
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3.3 Dubbla dörrar till kultur 
 
På frågan om vad informanterna tycker om det kulturutbud som erbjuds genom Kulturkompis 
har responsen varit positiv. Alla informanter betonar gratis kulturupplevelser som en av 
anledningarna till att delta. Urvalet av kulturarrangörer har enligt John handlat om 
tillfälligheter och att man valt att samarbeta med de som det funnits goda relationer med sedan 
tidigare. Det finns alltså inget uttalat ändamål om att erbjuda en viss typ av kultur. Men det är 
oavsett ofrånkomligt att det utbud som erbjuds möjliggör eller begränsar individers intresse 
av att delta.  

I en kulturvaneundersökning av Myndigheten för Kulturanalys (Kulturfakta 2017:2) görs 
en uppdelning av kulturaktiviteter i fyra olika grupper; traditionell kultur, kulturmiljö, eget 
utövande och bred populärkultur (ibid 2017:2, 25). Enligt Kulturanalys rapport är 
kulturutbudet som erbjuds i Kulturkompis en del av den traditionella kulturen5. Vilket 
omfattar konstutställning, museum, teater, klassisk konsert/opera, 
bokläsning/dansföreställning, bibliotek och bio. Konstarter som i folkmun kan betecknas 
finkultur. Rapporten visar att traditionella kulturaktiviteter har det starkaste sambandet med 
socioekonomiska faktorer som social härkomst, utbildning och uppnådd klass (ibid 2017:2, 
41). Sambandet förklaras med att traditionell kultur är förknippat med vissa hinder eller 
trösklar, i termer av högre krav på engagemang och aktivt förhållningssätt från deltagaren 
samt ekonomiska faktorer som kostnader på aktiviteter. Ekonomiska aspekter anses ha en viss 
inverkan på deltagande, men att allra störst inverkan har utbildningsnivån, alltså att högre 
utbildning innebär ett högre deltagande i kulturlivet. Utifrån Bourdieus begreppsapparat är 
det utbildningskapital och kulturellt kapital som är särskilt gångbara och som kan omvandlas 
och legitimeras inom fält av traditionell kultur (Bourdieu 1993:270). Samtliga av 
informanterna studerar eller har studerat på universitet, varav två studerar på avancerad och 
hög nivå. Tre av fyra i gruppen beskriver sig själva som kulturintresserade på olika sätt. 
Aleksandra och Maria har båda en lång erfarenhet och bakgrund inom kultursektorn genom 
både jobb och studier inom exempelvis museum, teater och konst. Informanterna som redan 
innan tog del av mycket kultur menar att de ändå har ökat sin konsumtion av olika 
kulturformer med anledning av de subventionerande inträdena som tycks spela en betydande 
roll. 

Vad har det för betydelse att majoriteten av de kulturaktörer som Bilda samverkar med 
knyter ann till just den traditionella kulturen? Exempelvis opera, teatrar och biografer som 
kan betraktas som ”fina” i förhållande till mer kommersiell kultur som oftast är mer tillgänglig 

 
5 Jag har enbart tittat på det utbud som finns tillgängligt i den stad där Kulturkompis-gruppen är aktiv. 
Samverkan med kulturaktörer kan se annorlunda ut i andra städer. 
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för en större målgrupp. Kulturkompis kan göra den traditionella kulturen mer tillgänglig, men 
det belyser samtidigt sambandet mellan socioekonomiska faktorer och vilka som upplever 
finkulturen som möjlig att ta till sig. Att fundera över vilket kulturutbud som finns är ett sätt 
att granska för vem Kulturkompis tilltalar. 

Peter är den enda som markant har förändrat sina kulturvanor genom Kulturkompis. Han 
beskriver sig som mer av en sportperson och berättar att han tidigare aldrig varit i den här 
typen av kulturella sammanhang. Kulturkompis kan således sänka de ekonomiska och sociala 
trösklarna för fler personer i kulturlivet. Peter jämför de andra deltagarnas bakgrunder mot 
sin egen, vilket synliggör hur det kulturella kapitalet är en del av individens habitus: 

 

Att höra deras tankar om det man ser på en scen är ju intressant. Själv är man ju såhär: "Ja 
men dansarna var ju otroligt atletiska, vad sjukt att man kan göra såhär med en mänsklig 
kropp". Medans de andra var mer såhär "Men berättelsen och känslan, motivationen!" 
[dramatisk röst] Det blir ju på en högre, djupare nivå av analys som är intressant att höra, 
även om man kanske inte riktigt köper den och inte är överens eller så. (Peter) 

 
Peter upplever att de andra deltagarna analyserar och talar om kulturupplevelserna på ett 
särskilt sätt och på en nivå som han själv inte gör eller identifierar sig med. Han ger uttryck för 
att de andras bakgrund och intresse för kultur är gångbart på de kulturupplevelser de tar del 
av, men att han själv inte besitter den bakgrunden. Peter menar att hans referenser och 
tolkningsramar snarare handlar om sport och idrott, vilket görs till motsats mot de andras 
finkulturella kompetens och smak. De klassificeringsprinciper som en individs habitus utgörs 
av menar Bourdieu särskiljer vad som anses bra eller dåligt och gott eller ont, men att 
uppfattningen sällan är densamma för individer. Ett visst uttryck kan för den ena framstå som 
begåvat och för den andra som pretentiöst eller skrytsamt (Bourdieu 1999:19). Citatet med 
Peter ringar in hur deltagarnas habitus skiljer sig åt på sättet de uttrycker sig och uppträder 
och att deras skilda praktiker skapar symboliska åtskilda positioner.   

Att just denna Kulturkompis-grupp har haft stort nöje av kulturaktiviteterna kan förklaras 
med den kulturella och utbildade bakgrunden som finns i gruppen. Hur vore det i en grupp 
som inte har denna bakgrund, inte har svenska som modersmål och ska integreras i en miljö 
på operan? Det är svårt att besvara huruvida kulturupplevelser i sig främjar integration eller 
vänskap. Däremot är konsumtion av kultur ett sätt att presentera sitt deltagande och intresse 
för att berätta vilka vi är. Att ta del av en kulturupplevelse tillsammans med andra bidrar till 
identitetsskapande för individen, men också för känslan av tillhörighet med personer vi 
identifierar oss med (Rapport 2015:3, 28). 

I talet om kultur och kulturkonsumtion pendlar informanterna mellan det estetiska och 
antropologiska kulturbegreppet. Aleksandra och Rami pratar om betydelsen av att förstå den 
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lokala kulturen för att känna tillhörighet och etablering på en plats. Kombinationen av att 
utforska konstnärligt kulturutbud, att lära känna stadens lokala kultur samt lokalbefolkning 
har varit betydelsefullt för känslan av tillhörighet och etablering i staden: 
 

Because, indeed culture is very much related to the feeling of belonging to a place. If you 
understand and feel the culture of a place then you’re almost a local, in my head at least. 
(Rami) 

 
In this town, culture is a driving force I would say. And as long as you into that, you follow 
this culture mainstream, you can follow and understand what's happening around the 
town. I don’t know if you understand what I mean. But the culture in this town is a powerful 
player, and if you follow that, yes you know that, I mean you know what’s happening in 
town. (Aleksandra) 

 
Deltagandet har utifrån deras perspektiv varit en dörr till kultur i dubbel bemärkelse. Den 
estetiska kulturen beskrivs som en del i skapandet av staden som plats och därmed förståelsen 
av staden. Aleksandra väver samman betydelser av estetisk kultur och antropologisk kultur 
och kan resonera kring begreppets betydelser. Informanten laborerar med kulturbegreppet 
och avslöjar att det är format av en akademisk bakgrund. Kultur beskriver hon bland annat 
som språk, aktiviteter, att göra och upptäcka saker.  
 
 

3.4 Språkliga paradoxer 
 
När informanterna svarar på frågan om vad de tycker om konceptet att umgås och lära känna 
varandra genom kultur nämner de att det är tacksamt att det finns givna samtalsämnen och 
naturliga diskussionsunderlag vid en kulturupplevelse. Fördelar är att samtalet kan kretsa 
kring upplevelsen och att kulturen i sig kan ställa frågor som fördjupar diskussionerna och för 
samtalet till en nivå den inte hade varit på annars. Samtidigt finns en väsentlig premiss som 
skapar skilda villkor i det sammanhanget, nämligen kravet om att prata svenska. Att främja 
kunskaper i svenska språket är ett av målen berättar John:   

 
I och med att vi ser svenska som det huvudsakliga språket i Kulturkompis så innebär ju det 
att de som är allra nyast i Sverige har svårt för att delta i Kulturkompis och vi är medvetna 
om det. Men vi ser just att i den här typen verksamhet så behöver det nog se ut så. Jag vet 
att det är samma sak när andra verksamheter matchar individer till varann. Att om 
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språknivån av svenska är för låg hos den nyanlända så kommer det vara väldigt svårt för 
den matchningen att fungera över längre sikt. (John) 

 
I citatet ovan finns en övertygelse om att språkvillkoren måste fungera och se ut just såhär. Det 
ställer vissa krav på behärskande av språket redan innan. Att formulera ramarna för projektet 
är att besitta en maktposition. Bilda blir en aktör med makt och inflytande över hur 
struktureringen av kulturkompisarnas sociala relationer ske se ut. Institutionell och strukturell 
maktutövning är grunden för att existerande maktordningar, privilegier och sociala relationer 
reproduceras (SOU 2006:79,58). Överordnade grupper får makten att gestalta världen och 
kontrollera hur den ska fungera. Språklig praktik och behärskning av svenska språket blir en 
viktig etnisk och kulturell markör som normaliseras och uppfattas som naturlig. 
 

Jag tycker att det är väldigt kul med den här språkbiten, att hjälpa nån att utveckla sitt 
språk. Så är det ju också med Rami och Aleksandra, ja men vi håller oss till svenska, ibland 
kanske det blir nått på engelska. Men oftast så pratar vi svenska, och jag har en rumskompis 
som är från England. Så att den biten tycker jag är väldigt rolig, att hjälpa nån att lära sig 
bättre språk. (Maria) 

 
För Maria är det lustfullt att hjälpa någon att utvecklas i ett nytt språk. Även om det kan 
beskrivas som ett engagemang finns inte samma krav om prestation som för den som inte har 
svenska som förstaspråk. Aleksandra ger uttryck för att det är hjälpsamt att vara i en miljö där 
hon övar att prata svenska men ifrågasätter också det kravet som finns:  
 

Yeah, I don't understand why? So yes culture, but culture is not just language it's more than 
that. For me culture is really culture, activities do things and experiencing. And as you see, 
I can understand Swedish, but I don’t intend to speak it. It's just easier not to do it. [---] I 
can't fully enjoy the experiences, because I'm kind of forced to speak language, although it's 
helpful. But I do not enjoy fully this culture component of the program, because I am forced 
to speak Swedish. (Aleksandra) 

 
Aleksandra ifrågasätter föreställningen om att kulturen, i antropologisk bemärkelse, skulle 
vara synonymt med att behärska ett språk. Hon menar att kultur också handlar om att göra 
saker, aktiviteter, upplevelser och att utforska. Stressen över att behöva prata svenska kan 
begränsa möjligheterna av att njuta fullt ut av kulturupplevelser och i kontakten med 
kulturkompisarna. Språkbarriären kan också bli en paradox utifrån syftet att främja vänskap 
och integration: 
 

Because if you want to integrate and because by an interest in this life, you should have 
accessed the language you already have. And, yes we will start talking and then we will see 

formaterade: Svenska
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"Oh this and that, aha! I like this". And then you start to explore it more on yourself what’s 
happening in town (Aleksandra). 

 
Aleksandra menar att integration snarare främjas om individen får möjlighet att börja prata 
ett språk som den redan behärskar. Inom ramen för integrationstänkandet är svenska språket 
en vedertagen norm och premiss, vilket stänger alternativa vägar att tänka integration och 
språk.  

Kirsten Hastrup beskriver det som ett allmänt känt faktum att föreställningar om språket 
har blivit synonymt med kulturen i ett land (Hastrup 2010:104). Givetvis kan det vara praktiskt 
och motiverande att lära sig det språk som talas i ett land, det uttrycker också informanterna. 
Men problemet menar Hastrup är att språkinlärning och språkvillkor ”lanseras som en 
symbolisk markering av viljan att låta sig skrivas in i annan kultur” (Hastrup 2010:104). 
Språklig praktik blir en etnisk och nationell markör, men också en viktig faktor för känslan av 
gemenskap (Hastrup 2010:106). Integration och tillhörighet kan också handla om förståelse 
för en plats och människorna som bor där och utbudet som finns. Att öva det svenska språket 
behöver nödvändigtvis inte vara det mest väsentliga, i alla fall inte utifrån syftet att bli vänner. 
Individens språkförmåga eller språkliga kapital är en viktig del av det symboliska och sociala 
kapitalet bland andra människor (Bourdieu & Thompson 1991). I talet om språkgemenskap 
kan det bli en paradox utifrån projektets syfte att bygga vänskap. Svenska som norm befäster 
maktpositioner utifrån språkliga praktiker som skapar en etnisk hierarki där grupper tilldelas 
olika positioner i förhållande till varandra. Olika ingångar i språket skapar olika villkor för 
deltagande som etablerar en språklig hierarki mellan deltagarna.  
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4. Resultat och framtid 

 
I det här kapitlet vill jag knyta ihop säcken genom att återkoppla till ett av de mål som nämns 
kort i första kapitlet, nämligen Bildas mål om att finansiera Kulturkompis enbart med 
folkbildningsmedel och utan externa projektmedel. John menar att det är en del av arbetet 
med långsiktighet och hållbarhet, men att det samtidigt är en svår utmaning. Jag får intrycket 
av att mycket tid går åt att lösa organisatoriska och logiska frågor när jag frågar John om hans 
arbetsuppgifter:   
 

Nu har vi ju under 2018 utvecklat ett nytt system för att det ska bli mer effektivt och 
tydligare med matchningsprocessen och för att vi ska få en bättre information till alla som 
är med i projektet. Men det tar ju inte riktigt stopp där, utan det är ju hela tiden nya frågor 
om hur ska vi säkerställa att processen går till på ett bra sätt. Hur ska vi förbättra vår 
kommunikation, förbättra balansen mellan nyanlända och etablerade? För det kan alltid 
dra litegrann åt olika håll. Ja, det finns ständigt olika typer av frågor som man behöver då 
lösa i hur konceptet ser ut och hur de praktiska rutinerna fungerar och så. Det är ju en del 
som ingår i den allmänna röran. (John) 

 
En viktig praktisk fråga har varit återrapporteringarna från grupperna, eftersom 
folkbildningsmedlen kommer från studiecirklarnas rapportering och behövs för att kunna gå 
runt utan att vara beroende av projektmedel. Projektansökan görs ofta på 1–3 år och när tiden 
är över är projektet också ofta över, vilket kan skapa stress i en verksamhet som har målet att 
vara långsiktiga. Det kan förklara att Bilda lägger mycket tid vid att få in studiecirklarnas 
rapporter för att skapa ekonomisk hållbarhet. Ur denna aspekt liknar Kulturkompis formen av 
ett projekt, med begränsande resurser och att jobba mot tiden.  

Här vill jag återknyta till frågan om prioriteringar mellan intressen som sinsemellan kan 
bli motstridiga. Att öka studiecirkeldeltagandet för den ekonomiska hållbarheten ser jag som 
ett högt prioriterat intresse, vilket gör att organisatoriska intressen kommer före andra 
intressen. Aleksandra ifrågasätter just huruvida integrationsprojekt egentligen vill förändra 
eller hjälpa utan att det istället handlar om en formalitet för att få ut medel: 

 
Do they really want to help people? Or they just got money and did that, this and that. And 
without expectation of what's going to happen afterwards. [---] To some extend I came with 
one idea that this kind of activity might be just a formality. Just you know, to implement 
some kind of strategy for the town or for this region. Because for example, by the end of the 
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program, we got an email from Bilda saying something like: "Guys! Happy new year, your 
program is over. Enjoy your life." You know they helped us to meet each other and then 
puh! [Gör ett uttryck som att något försvinner upp i rök]. Who is that? What do you expect 
from us? Maybe we would like to fill in some assessment "How was it, what do you think 
about it?" (Aleksandra) 
 

Aleksandra resonerar kring om den här typen av initiativ snarare handlar om strategier eller 
formalia för att visa att staden engagerar sig i integration. Innebörden av mejlet som gruppen 
fick tolkade hon som att ingen bryr sig om vad som händer härnäst. Aleksandra menar att 
verksamheter som vill främja integration borde vara intresserade av deltagarnas synpunkter 
och upplevelser. Det här berättar Aleksandra i en kontext av liknande erfarenheter från andra 
projekt som hon deltagit i. Kortsiktighet och bristfällig uppföljning är förmodligen inte unikt 
för just Kulturkompis. 

Rapporteringen om studiecirklar får en bekräftande funktion för hur Kulturkompis 
gestaltas och upplevs av Bilda. Själva avrapporteringen till John med pappersarbete och 
organisatoriska bitar skapar en bild av händelserikedom, att det är många studiecirklar igång 
och att det händer saker och fyller en legitimerande funktion (jmf Gerholm 1985:53). En 
studiecirkel är rapporterad och den har resulterat i att människor har mötts och tagit del av 
kultur. Om Kulturkompis uppfyller sina mål är svårt att besvara, det beror på ur vems 
perspektiv som det bedöms. Är det lyckat för Bilda? För de samverkande kulturaktörerna? För 
deltagarna? På kort sikt är det en måluppfyllelse, men på lång sikt? Resulterade det i vänskap 
och en ömsesidig integration? Kortsiktigheten som Aleksandra uttrycker kan paradoxalt nog 
motverka integration, språklig inlärning och skapandet av vänskap mellan deltagarna. Enligt 
den interna rapporten har Kulturkompis på varje ort intervjuat två till tre kulturkompisar som 
en del av den externa utvärderingen. I förhållande till alla de kulturkompisar som finns är det 
en liten andel. Med förståelse för att det är en fråga om resurser, kan frågan om långsiktighet 
och uppföljningsfrågor till deltagarna och deras möjlighet till feedback vara den absolut 
viktigaste handlingen.  
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5. Avslutande diskussion 

 
 
Den här uppsatsen har handlat om hur föreställningar, normer och maktpositioner 
reproduceras i ett integrations- och kulturprojekt. I materialet blir det synligt att det i 
verksamhetens syften och visioner finns underbyggda föreställningar om hur och vem som ska 
integreras och genom vilka medel. Informanternas berättelser visar att projektet konstrueras 
och tolkas som ett integrationsprojekt genom de underförstådda premisserna samt hur 
projektet kommuniceras. Som att det riktar sig till ”etablerade svenskar” och ”nyanlända” och 
att det finns ett krav om att tala svenska.  

Projektet är beroende av samverkan mellan flera aktörer och deras intressen. Det är ett 
kretslopp av givande och tagande. Kultursektorn och dess aktörer är intresserade av att 
samverka med Kulturkompis till följd av kulturpolitiska styrningar som i hög grad är 
mångfaldsorienterade. Det finns ambitioner om att nå en bredare publik där etnicitet står i 
fokus. Samtidigt är det en finkulturell kompetens och ett kulturellt kapital som avgör 
tillgänglighet och ”integrering” i kulturella miljöer. Vem når man egentligen med projektet? Är 
det en optimal miljö att öva svenska på operan? Bilda vill förebygga relationer av ”Vi och Dom” 
genom att främja jämbördiga möten.  

Att främja integration genom estetisk kultur är en stark idé som präglar Kulturkompis och 
många liknande initiativ och projekt. Idén kan sammanfattas med en trestegsmodell: Kultur 
à Gemenskap à Etablering. På kort sikt är ambitionen att skapa möten mellan människor 
som får ta del av gratis kulturupplevelser tillsammans. Möten och kulturupplevelser tillskrivs 
som befrämjande för gemenskap och vänskap, som i förlängningen ska leda till nyanlända 
personers etablering i samhället. Det är svårt att besvara huruvida kulturupplevelser i sig 
främjar integration eller bygger vänskap. Däremot är konsumtion av kultur ett sätt att 
presentera sitt deltagande och intresse för vissa uttryck som berätta vilka vi är. 

Projektet präglas av vissa paradoxer som motverkar dess syften. Det kännetecknas av att 
det är kortsiktigt vilket blir paradoxalt utifrån att främja vänskap. Det finns ett krav om att tala 
svenska vilket enligt informanten blir paradoxalt utifrån att främja integrering. Projektet 
kännetecknas också av ett kulturutbud som är finkulturellt, vilken kan leda till att de som söker 
sig till projektet är en homogen grupp.  

Kulturkompis är ett bland mängden av initiativ, insatser, projekt eller idéer som vill främja 
möten mellan etablerade svenskar och nyanlända. Projektet har huvudsakligen tacksamt tagits 
emot av både deltagare och kulturaktörer, det finns ett fint utbyte mellan dessa som stimulerar 
fler intressen, som möjligheten att gå på gratis kultur och träffa nya människor. Ändå visar 
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uppsatsen att under vad som till synes är neutrala positioner eller beskrivningar finns 
problematiska förhållanden av makt och normer. Integrationstänkandet återskapar just 
hierarkiska relationer som vilar på antaganden om vem som är svensk eller etablerad. Det tycks 
ofrånkomligt att dessa föreställningar kommer i gungning. Inför framtiden blir det en fråga 
om hur projekt som vill skapa mötesplatser och gemenskap inte bygger konceptet på 
kontrastiva grunder med inbyggda maktrelationer som premiss.  
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Sammanfattning 
 
 
I det första kapitlet introducerar jag mitt ämne och uppsatsens syfte, att undersöka projektet 
Kulturkompis, dess verksamhet samt deltagares erfarenheter och tankar om det. Därefter 
redogör jag för den teoretiska referensram med begrepp och perspektiv som jag utgått ifrån. 
Jag beskriver konstruktivism, kultur, makt och klass och hur jag använder mig av dem. Sedan 
följer beskrivningar av hur jag samlat in mitt material, som består av fem kvalitativa 
informanter, från urval, genomförande till analysmetod. Jag ger en kort översikt över tidigare 
forskning.  
 Kapitel 2, Visioner med Kulturkompis, handlar om studieförbundet Bilda och deras 
perspektiv och arbete. De officiella visionerna med Kulturkompis är att främja vänskap mellan 
nya och etablerade svenskar, att öka delaktighet i kulturlivet samt att erbjuda mervärde till 
deltagare. Kulturkompis är ett projekt som samverkar med flera parter som rör både 
kultursektor och integrationspolitik. Att främja möten över gränser är en paroll som Bilda 
jobbar med, vilket går att beskriva som en fundamental paradox för integrationstänkandet. Att 
idén om integration just förverkligas genom uppdelningen av ett ”vi” och ett ”dom”. 
 I kapitel 3, Att vara kulturkompisar, beskriver jag informanternas erfarenheter och tankar 
av att delta i Kulturkompis. Deltagarnas gemenskap handlar mycket om att det finns 
gemensamma nämnare som akademisk bakgrund, intresse för kultur och liknande åldrar. Det 
blir synligt att deltagarna läser in Kulturkompis som ett integrationsprojekt. Delvis genom hur 
den egna positionen i projektet, som etablerad eller nyanländ, fick betydelse i hur de tolkade 
syftet med projektet och hur de betraktade sin egen ”roll” i förhållande till de andra. Deltagarna 
har uppskattat det kulturutbud som erbjudits, majoriteten av informanterna hade ett tidigare 
intresse för den typ av kultur. Slutligen diskuteras kravet om att grupperna ska prata svenska 
som en paradox.  
  Kapitel 4, Resultat och framtid, handlar om vilka förutsättningar eller motsättningar som 
finns för att Kulturkompis ska kunna vara ett hållbart och långsiktigt projekt. Arbete på Bilda 
beskrivs som en ständig konceptutveckling där mycket tid tycks gå åt organisatoriskt arbete. 
Från informanternas håll finns ett ifrågasättande som handlar om huruvida organisationer 
egentligen vill hjälpa. Handlar integrationssatsningar egentligen om policy och riktlinjer för 
en stad eller verksamhet.  

I den avslutande diskussionen redogör jag kring det som tidigare behandlats i uppsatsen 
för att knyta ihop trådarna.  
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