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ABSTRACT  

Encounters  and  relations  between people with different  cultural  backgrounds  tend  to  be 
primarily discussed in terms of exclusion, prejudice and conflict. This thesis focuses on the 
creative aspects of  intercultural encounters. The  starting point  is  that  the parties  involved 
sometimes succeed in avoiding the latent conflicts between cultures by acting strategically. 
The  aim  of  this  thesis  is  to  increase  understanding  of  the  possibilities  represented  by 
intercultural  encounters  and  to  identify  the  strategies  employed by  the  actors who  try  to 
deal  with  the  contrasts  and  dilemmas  involved  in  encounters  with  other  people  with 
different  cultural  experiences,  identities  and methods. The  empirical  part  of  the  thesis  is 
based on four qualitative case studies that are characterised by rather positive co‐operation 
between the actors in the intercultural encounter, i.e. “immigrants” and the majority society 
in  Sweden.  The  empirical  data  are  based  on  45  individual  interviews,  two  focus  group 
discussions  and  a  number  of  minor  observations  made  in  the  inland  part  of  northern 
Sweden, where the case studies were carried out. The principal result of this research is that 
the actors begin to see culture as a possibility when they find themselves in a position where 
they feel obliged to change their established patterns of behaviour, due to some sort of crisis 
situation. The strategies used by the actors to deal with culture conflicts can be divided into 
intra‐group  strategies  and  inter‐group  strategies.  The  former  attempt  to  achieve  relative 
homogeneity  between  the  competing  groups  in  the  field  of  the  intercultural  encounter, 
while the latter illustrate how the participants deal with what they experience as differences. 
Four  inter‐group  strategies  have  been  identified:  1)  the  status  quo  strategy,  2)  the  loose 
coupling strategy, 3) the selective strategy and 4) a culture mixing strategy. The latter three 
are characterised by innovative combinations that organise the existing cultural elements in 
a meaningful way. These strategies result in new cognitive structures, whose limits maintain 
the balance between different cultural elements.  

 
Keywords:  intercultural  encounters,  creative  potential,  inter‐group  strategies, 

innovative cultural combinations.   
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SAMMANDRAG 

Möten  och  relationer  bland människor med  olika  kulturell  bakgrund diskuteras 
idag  övervägande  i  termer  av  social  och  kulturell  exkludering,  fördomar  och 
motsättningar.  I  denna  avhandling  har  jag  valt  att  fokusera  på  kulturmötens 
kreativa aspekter. Min utgångspunkt är att deltagande parter i vissa fall lyckas att 
kringgå  kulturmötenas  inneboende motsättningar  och  överbrygga  det  kulturella 
avståndet genom att handla strategiskt. Syftet med avhandlingen har varit att öka 
förståelsen  av  kulturmötens  möjligheter  och  att  identifiera  aktörernas 
handlingsmönster när de försöker hantera kontraster och dilemman  i möten med 
människor  som  skiljer  sig  i  fråga  om  kulturella  erfarenheter,  identiteter  och 
metoder. Hur  handlingarna  organiseras  för  att  förmå människor  att  gemensamt 
fungera under kulturmötenas villkor, är frågan vars svar förväntas förtydliga hur 
den  kreativa  potentialen  i  kulturmöten  kan  tillvaratas.  Utformning  av  aktuella 
handlingsstrategier  och  deras  effekter  analyseras  i  termer  av  motsvarande 
kognitiva  strukturer.  Dessa  ställs  mot  varandra  och  analyseras  i  ett  kognitivt 
sociologiskt perspektiv.  

Avhandlingens  empiriska  del  grundas  på  fyra  kvalitativa  fallstudier. 
Bedömningsgrunder  för urvalet av dessa  fall har varit att det  skulle  röra  sig om 
händelser  eller  projekt  som  äger  rum  i  glesbygden  och  som  inkluderar  en 
någorlunda  affirmativ  bild  av  samverkan  mellan  aktörer  från  olika  kulturell 
bakgrund. Ett av de studerade  fallen har exemplifierat en  icke‐affirmativ bild av 
samverkan  för  att  kontrastera  de  övriga  fallen.  Empiriska  data  har  insamlats 
genom  totalt 45  individuella  intervjuer,  två  fokusgruppsdiskussioner  samt några 
mindre observationer.  

Avhandlingens  huvudresultat  är  att  aktörerna  uppfattar  kultur  som  en 
möjlighet först när behovet att förändra etablerade beteendemönster upplevs som 
nödvändigt på grund av krisförhållanden. I den meningen kan kris och instabilitet 
ses  som  en  förutsättning  för  att  kulturmötens  kreativa  möjligheter  ska  kunna 
tillvaratas.  Handlingsstrategier  som  aktörerna  använt  för  att  hantera  kulturella 
motsättningar  kan  uppdelas  i  inomgruppsstrategier  och mellangruppsstrategier. 
De  förstnämnda  syftar  till  att  uppnå  en  relativ  homogenisering  bland  de 
konkurrerande  grupperna  inom  de  fält  som  ingår  i  kulturmöten,  medan  de 
sistnämnda  åskådliggör  hur  deltagarna  går  tillväga  för  att  hantera  uppfattade 
olikheter. Jag har identifierat fyra mellangruppstrategier: 1) status quo‐strategi, 2) 
frikopplingsstrategi,  3)  selektiv  strategi  och  4)  kulturblandningsstrategi.  De  tre 
sistnämnda  kännetecknas  av  innovativa  sammanställningar  som  organiserar 
befintliga kulturella element på ett meningsfullt  sätt. Effekter av dessa  strategier 
resulterar i nya kognitiva strukturer, vars gränsdragningar bevarar en balansgång 
mellan olika kulturella element.  
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FÖRORD 
 
Avhandlingsarbetet är avslutat, och med detta även en ovanligt intensiv period 

uppfylld  av  livets  mest  utmanande,  absurda,  och  obegripliga  yttranden.  Mitt 
intresse att förstå hur kulturella resurser kan komma till nytta och vad människor 
kan  uppnå  med  dessa  har  efter  avhandlingsarbetet  mognat  och  förgrenats.  I 
avhandlingen  ryms  enbart  en  liten  del  av  det  jag  önskat  att  dela med mig.  En 
betydande del blev vare sig skriven eller berättad. Det dolda arbetet är därför inte 
mindre viktigt. Tvärtom, det underbygger erfarenhet av ʺSisyfosarbetetʺ och ger en 
rimlig  förklaring  till vad  jag gjorde under alla dessa år. Dessutom står det  för ett 
ovärderligt perspektiv som jag alltid anat, men aldrig kunnat uppleva med samma 
skarphet som idag.  

Det är ett stort antal människor som jag känner djup tacksamhet för allt det som 
de ”gjorde”, och allt det som de ”inte gjorde”, för att skänka en kunskapsinsikt rätt 
framför mig. Jag vill rikta ett speciellt hjärtligt tack till mina handledare Lars‐Erik 
Wolvén och Eskil Ekstedt som med stor skicklighet och stort tålamod har handlett 
mig  och  hanterat  min  något  lite  ”anarkistiska  karaktär”.  Jag  vill  tacka  Roine 
Johansson och Marie‐Louise von Bergmann‐Winberg som under vissa perioder har 
fungerat  som  handledare;  Klas  Borell  som  läst  och  kommenterat  en  av  mina 
artiklar; Erik Olsson som har varit opponent vid slutseminariet; deltagarna i högre 
seminariet som har kommenterat enskilda artiklar samt deltagarna i seminariet vid 
fd Arbetslivsinstitutet. Ett särskilt  tack  förtjänar alla de anonyma människor som 
kallas ”intervjupersoner” som visat förståelse för mitt arbete och velat medverka i 
intervjuerna. Dessa möten och samtal har lett till många reflektioner och inspirerat 
mig  till  nya  intressen  som  spänner  långt  utanför  avhandlingsarbetet.  En 
särställning  i den  långa  tacklistan  förtjänar Björn Fjæstad  för språkgranskning av 
svenskskrivna delar av avhandlingen och värdefulla kommentarer på en av mina 
artiklar.  Jag vill också  tacka Mimi Finnstedt  som översatt avhandlingens artiklar 
till engelska, samt mina vänner Lidija Krstić, Marija Cvetković och Daniela Mujić, 
som har språkgranskat en tidigare artikelversion. 
 Avhandlingens dramaturgi har  inte  lämnat mina närmaste utanför.   Min mor 

har varit med när  ljuset varit släckt, Gunnar när  förnuftet misstänkte pesten, och 
den stora svarta hunden (min hjälte) när livet behövde räddas. För detta säger man 
inget  tack,  därför  att  det  inte  duger,  men  man  lovar  att  aldrig  förledas  av 
kunskapen som kräver att kärleken till människan och hunden ska offras. 
 
Anita Cvetković 
Östersund, i juni 2008  
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INLEDNING 

 
Ökad migration och utveckling mot  ett multikulturellt  samhälle har generellt 

betytt  att människor med bakgrund  i olika kulturer möts oftare och  i  allt  större 
utsträckning samspelar med varandra. Trots antydningar om att denna utveckling 
innebär en gradvis kulturell utjämning, associeras den typen av möten främst med 
kulturell  exkludering,  fördomar  och  motsättningar.  Kulturmöten  har  idag 
överskuggats av dessa negativa aspekter, vilket avspeglas i allmänhetens utbredda 
benämning  ”kulturkrock”,  ett  ord  som  är  påtagligt  svårtolkat  i  termer  av 
möjligheter, kreativitet och resurser, men som motsägelsefullt tvingar oss att söka 
förstå dess  innebörder. Denna ambivalens är  i  realiteten  inget nytt. Att komma  i 
kontakt med  främmande  folkgrupper, kulturer  eller  civilisationer har  i alla  tider 
inspirerat  människor,  väckt  fantasier,  fruktan  och  förhoppningar.  Kulturmöten 
med sina inneboende spänningar och möjligheter, är teman som inspirerat även till 
denna avhandling.  

Problematiken  kring  kulturmöten  är  djupt  rotad  i  vår  perception  och 
ursprungliga  attityder  till  allt det  som vi  inte känner  till och  inte kan  förutsäga. 
Våra  föreställningar  liksom  hur  vi  kategoriserar  nya människor,  händelser  och 
objekt  ligger  till  grund  för  hur  samspelet  går  till  och  avgör  om  dessa  gradvis 
accepteras  som  en  del  av  den  sociala  gemenskapen  eller  om  de  avvisas  som 
främmande. Vi upptäcker och noterar ständigt likheter och skillnader i relation till 
oss  själva. Därför  är  kategorierna  ”frände”  och  ”främling”  skarpt  distinkta  och 
räknas bland dem som haft avgörande betydelse  för människans överlevnad och 
sociala mognad. Ett  kulturmöte  är  omöjligt  att  föreställa  sig utan  ”främlingens” 
närvaro, snarare definieras det genom konfrontation med den mottagande parten. 
I anknytning till Simmels (1950) berömda essä om främlingen kan kulturmöten ses 
som en process vilken  innebär att hemmahörande  tvingas att  ta  ställning  till om 
och  när  främlingen  ska  accepteras, men  processen  leder  inte  nödvändigtvis  till 
acceptans. Om  en  sådan  relation  existerar,  är  den  uppbyggd  kring  en  särskild 
struktur av närhet och distans, och tillmäter främlingen objektivitet eller förmåga 
att  fördomsfritt  bedöma  en  given  situation.  ”Närheten”  vilar  då  på  det  som  är 
generellt för människor, medan ”distansen” skapas av det som är utmärkande för 
gruppen och inte delas med andra; dock finns mellan dessa motsatser en specifik 
spänning. Spänningen uppstår på grund av att inblandade parter är medvetna om 
att  det  gemensamma  och  generella  ständigt  påfrestas  av  det  som  inte  är 
gemensamt. Det  är  från denna  spänning  som  kulturmötens  kreativa möjligheter 
eventuellt  kan  genereras  och  som  taktiska  handlingar möjligen  kan  överbrygga 
den  kulturella  distansen.  Enligt  min  mening  är  främlingens  särskilda 
”objektivitet”, som i Simmels resonemang utgör huvudmotivet för denna relation, 

1 



en  vägledande  aspekt.  För  att  kunna  förstå  vad  som  verkligen  pågår  i  detta 
spänningsfält behövs dock mer kunskap om när och hur människor handlar under 
dessa villkor. 

Kulturmöten  kan  dock  inte  associeras  enbart  med  motsättningar.  Sociala, 
politiska  och  ekonomiska  dimensioner  som  präglar  den  kontext  i  vilken 
kulturmöten  äger  rum,  kan  vara  avgörande  för  deras  följder.  Övergripande 
strukturella  förändringar  påverkar  i  allt  större  utsträckning  lokala  aktörer  i  en 
riktning  som  medför  gränsöverskridande,  öppenhet  för  olikheter  och 
anpassningsbarhet  till  nya  kulturella  omgivningar.  Intentionerna  att  söka 
internationalisera  lokala,  ofta  marginaliserade,  miljöer  har  också  medfört  att 
invandringsfrågor börjar uppmärksammas på  ett nytt  sätt.  I vissa  fall har denna 
utveckling  lett  till  mer  konkreta  handlingar,  som  att  kulturmöten  medvetet 
arrangerats  med  förväntan  om  att  de  ska  tillföra  nya  resurser  och  möjligen 
stimulera den lokala utvecklingen. Avsikten är att denna avhandling ska fokusera 
på kulturmötens kreativa potential. Min utgångspunkt är att deltagande parter  i 
vissa  fall  uppvisar  stark motivation  att  kringgå  inneboende motsättningar  och 
överbrygga  det  kulturella  avståndet.  Därför  är  det  av  intresse  att  lyfta  fram 
aktörernas handlingsmönster när de  försöker hantera kontraster och dilemman  i 
möten med människor som skiljer sig ifråga om kulturella erfarenheter, identiteter 
och  metoder.  Att  förstå  hur  människor  organiserar  sina  handlingar  när  de 
uppfattar  kulturmöten  som  en  möjlighet  och  själva  kulturen  som  resurs  är 
avhandlingens övergripande fråga. För att kunna förstå och bemöta kulturmötens 
dilemma  på  ett  konstruktivt  sätt,  behöver  vi  också  mer  kunskap  om  hur  den 
”kulturanalytiska”  kompetensen  tar  sig  uttryck  i  våra  kognitiva  strukturer.  Ett 
sociologiskt kognitivt perspektiv  kan möjligen ge mer utrymme  för  insikten  om 
hur den kreativa dimensionen tar sin plats i det strategiska handlandet.  
  
 

AVHANDLINGENS DISPOSITION 

 
Avhandlingen  består  av  två  delar.  Den  första  delen  omfattar  inledning, 

övergripande  syfte  och  frågeställningar.  I  anknytning  till  denna  presenteras 
metoden  och  sammanfattningar  av  avhandlingens  fyra  artiklar  med  fokus  på 
resultatdelen. Därefter  följer  det  teoretiska  perspektivet  och  några  begrepp  som 
utgör  grundval  för  analys  av  det  empiriska  materialet.  Fortsättningsvis 
introduceras  resultaten  –  empiriska  och  teoretiska  implikationer  relaterade  till 
avhandlingens  tre  frågeställningar. Den  första delen  avslutas med  slutsatser och 
diskussion. Den andra delen består av avhandlingens fyra artiklar.   
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AVHANDLINGENS SYFTE   

 
Avhandlingens  syfte  är  att öka  förståelsen  av kulturmötens kreativa aspekter 

och  att  urskilja  tänkbara  handlingsstrategier  som  sociala  aktörer  med  olika 
kulturella erfarenheter utformar med avsikt att uppnå någon  form av samverkan 
över  ”kulturella  gränser”.  Under  vissa  specifika  omständigheter  ifrågasätter 
sociala aktörer etablerade handlingsmönster och agerar strategiskt för att utforma 
nya.  När  främmande  kulturella  resurser  utpekas  som  källan  till  förändring, 
förväntas att aktörerna agerar avsiktligt för att hantera kulturmötens motsättningar 
och nyttja deras resurser. Hur aktörerna organiserar sina handlingar för att förmå 
människor att interagera med varandra under kulturmötens villkor, är frågan som 
möjligen kan förtydliga hur den kreativa potentialen i kulturmöten kan tillvaratas. 
Utformning  av  aktuella  handlingsstrategier,  deras  effekter  och  motsvarande 
sociokognitiva  strukturer  ställs  mot  varandra  och  analyseras  i  ett  kognitivt 
sociologiskt perspektiv  för  att på  teoretisk nivå hitta  tänkbara  formuleringar  för 
handlingsstrategier.  
 
 

AVHANDLINGENS FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
1. Vilka  är  de  grundläggande  förutsättningarna  för  att  kulturmötens 

möjligheter ska kunna tillvaratas? 
2.  Vilka  strategier  utformas  av  aktörerna  för  att  hantera  kulturmötens 

motsättningar och nyttja deras potential?  
3.  Vilka effekter genereras av aktörernas strategier?   

 
 

AVGRÄNSNING 

I avhandlingen studeras inte frågor som rör maktordningar och enskilda aktörers 
bakomliggande intresse att handla eller inte handla inom de studerade grupperna. 
Även om detta perspektiv också kan vara  relevant  för  att  förstå processer kring 
kulturmöten är min bedömning att dessa  frågors komplexitet kräver även andra 
angreppssätt. Genom  valet  av  det  kognitiva  sociologiska  perspektivet  har  vissa 
dimensioner  av  kulturmöten  nedtonats.  Begrepp  som  direkt  associeras  med 
problemområdet, som stereotyper, fördomar och diskriminering, är inte relevanta 
här då de associeras med automatiska kognitiva processer. 
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METOD  

Undersökningens design  
 

Avhandlingens  empiriska  underlag  bygger  på  fyra  fallstudier.  Valet  av 
fallstudier  som  undersökningsmetod  styrdes  av  avhandlingens 
huvudfrågeställning  – metoden  riktar  uppmärksamheten mot  det  sätt  på  vilket 
grupper  av människor  hanterar  problem  av  olika  slag  (Merriam,  1994).  För  att 
kunna  förstå  hur människor med  olika  kulturella  bakgrunder  och  erfarenheter 
handlar  för  att  hantera  det  kulturella  motståndet  är  undersökningar  av 
karakteristiska  fall en passande design. Alla  slags empiriska undersökningar har 
en  implicit,  om  än  inte  explicit  undersökningsdesign.  Den  mest  elementära 
beskrivningen av vad detta innebär är att den skapar logisk förbindelse mellan den 
ursprungliga frågeställningen, empiri och möjliga slutsatser (Yin, 1994). Genom att 
koncentrera  sig  på  specifika  situationer  (fall)  strävar  forskaren  med  detta 
angreppssätt  efter  att  förstå  samspelet mellan  olika  faktorer  som  karakteriserar 
företeelsen  i  frågan  (ibid.).  Tanken  bakom  metoden  är  att  åstadkomma  nya 
relationer  och  begrepp  samt  ny  förståelse  för  det  studerade  fenomenet  – 
”kulturmöten”. 

Var och en av de  fyra  fallstudier som  ingår  i avhandlingen har sina specifika 
frågeställningar, men  i sin helhet uppfyller dessa studier de krav som kan ställas 
på design av en multipel fallstudie (Yin, 1994). Med andra ord, fallstudierna tjänar 
ett  gemensamt  syfte.  Antalet  fallstudier  i  avhandlingen  är  inte  stort  men  får 
ändock anses godtagbart, eftersom urvalet har skett i omgivningar som präglas av 
likartade externa villkor. Undersökningarna har ägt rum i Norrlands inland, vilket 
betyder  att  de  lokala  ekonomiska,  sociala  och  kulturella  villkoren  inte  varierar 
särskilt påtagligt  från  fall  till  fall, vilket gör dem  användbara  för  avhandlingens 
syften. 

Eftersom  avhandlingens  huvudfrågeställning  handlar  om  att  förstå  hur 
människor  handlar  dels  när  de  avsiktligt  vill  åstadkomma  en  förändring med 
kulturella  resurser  som medel,  dels  när  de  i  någon mån  lyckats med  detta,  är 
utrymmet  för  alternativa metoder begränsat. Efter  en genomgång  av databasen1 
över uppgifter och utredningsrapporter från olika integrationsprojekt i Sverige har 
det visat sig att antalet projekt som pekar på att inblandade parter har samarbetat 
med  framgång  är ganska ovanliga. Eftersom det dessutom  är  svårt  att precisera 
vad ”samarbete med  framgång”  innebär  i varje enskilt  fall, har valet av  tänkbara 
studieobjekt  ytterligare  begränsats. Med  andra  ord  handlar  det  om  att  studera 

                                                           
1 Databasen tillhör Jämtlands läns länsstyrelse. Genomgången av inlagda uppgifter 
genomfördes i hösten år 2003.     
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mycket specifika förhållanden som dessutom är svåra att särskilja från kontexten – 
ett ytterligare skäl för fallstudiedesign som ett logiskt val (Merriam, 1994).  

Fallstudier inkluderar en bestämning om hur ett fall definieras innan respektive 
studie inleds. Eftersom ett fall kan utgöras många olika företeelser och situationer, 
gäller  det  att  avgränsa  det  i  förväg  (Wigblad,  1997).  Det  handlar  om  att, med 
hänsyn  till den  fråga  som  ställts, precisera vad det  är  som  ska  avgöra huruvida 
olika  företeelser  ska  tas  med  eller  uteslutas.  Denna  definition  av  fallet  bör 
åtminstone  innehålla:  en  tidsbestämning,  en  bestämning  av  bredden,  antal 
variabler  i  studien  samt  vilken  nivå  som  fallet  avser, människan  eller  systemet 
(ibid.). Bedömningsgrunder för urvalet av fallstudier som ingår i avhandlingen har 
varit följande: 

 
1) Fallen ska vara lokaliserade till Norrlands inland 
2) Deltagande parter  i kulturmötet ska kunna  identifieras som ”invandrare” 

och ”mottagare”/majoritetssamhälle 
3)  Fallen  ska  kännetecknas  av  påtagliga  indikationer  att  någon  form  av 

samverkan mellan deltagande parter  initierats och varit  framgångsrik  (se 
dock nästa stycke). 

  
Ett  av  studerade  fallen  exemplifierar motsatsen  till  ”framgångsrik  samverkan”, 
detta för att kontrastera de kategorier som ingår i studien och på så sätt stärka dess 
validitet och generaliserbarhet (Merriam, 1994) 

Ovan  beskrivna  kriterier  gör  fallen  till  avgränsade  system.  Fallstudier  kan 
avgränsas på olika  sätt, men det är karaktären av det problem som ska studeras 
som  avgör  hur  gränserna  bör  dras.  Fall  som  avgränsas  på  detta  sätt  rymmer 
mycket av de  förhållanden  som kan åskådliggöra hur aktörerna  faktiskt handlar 
när  de  söker  nya  relationsformer  (invandrade  kontra 
mottagare/majoritetssamhället)  och  när  de  försöker  hantera  de  problem  som 
kulturmöten kan innebära. Tidsmässigt har dessa fall avgränsats från uppkomsten 
av  idén  att  påbörja  ett  samarbete/använda  kultur  som  resurs  till  tidpunkten  då 
intervjuerna ägt rum.  

Ett  enskilt  fall  kan  vara  inbäddat  eller  holistiskt  (Yin,  1994).  En  inbäddad 
fallstudie  inbegriper  flera  analysenheter, medan  ett holistiskt omfattar  enbart  en 
analytisk  enhet  som  täcker  frågeställningen  på  ett  mer  övergripande  sätt. 
Fallstudier  i  denna  avhandling  är  närmast  holistiska.  Empiriskt  material  som 
analyserats  i  varje  enskild  fall  rymmer  förhållandet  mellan  kulturmötenas 
deltagande parter  i den givna kontexten. Med  iakttagande av ovan presenterade 
bedömningsgrunder  (se  Figur  1)  följer  här  korta  beskrivningar  av  de  fyra 
fallstudierna.  
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Fallstudie 1 
 
Fallstudie  1  har  genomförts  i Ragunda  kommun  i  anknytning  till  ett  projekt 

som initierats av en Sverigethailändare  men som sedan kommit att omfatta många 
aktörer från både Sverige och Thailand. Idén var ovanlig – att bygga en thailändsk 
paviljong i Ragunda som minnesmärke över den thailändske kungen Rama V som 
besökte  Norrland  för  över  hundra  år  sedan.  Efter  att  idén  presenterats  blev 
reaktionerna  i  kommunen  blandade.  Vid  sidan  av  röster  som  manade  till 
försiktighet fanns människor som ansåg att en exotisk byggnad i kommunen skulle 
tillföra många oväntade möjligheter. Deras engagemang ledde till att projektet blev 
verklighet.  Medverkande  i  projektet  blev  många:  enskilda  individer,  privata 
företag,  offentliga  och  andra  organisationer  från  både  Sverige  och  Thailand. 
Samarbetet  blev  intensivt  och  resulterade  i  konkreta  planer  för  finansiering  och 
genomförandet av projektet. Byggandet av den thailändska paviljongen påbörjades 
1997 med en välsignelse av buddistiska munkar från Thailand och avslutades 1999 
med  en  ceremoni  då  thailändska  myndighetsrepresentanter  överlämnade 
paviljongens nycklar  till  Jämtlands  landshövding och Ragunda kommun.  Idag är 
paviljongen en unik och kontrasterande byggnad i det svenska landskapet och en 
av  Jämtlands  läns  mest  besökta  turistanläggningar.  Projektet  har  medfört  fler 
möjligheter för näringslivet i området genom viktiga kontakter som skapats på alla 
nivåer  i  det  thailändska  samhället.  En  svensk‐thailändsk  handelskammare  har 
bildats  med  ambitionen  att  skapa  bättre  förutsättningar  för  affärsutveckling  i 
Thailand och andra delar av Sydostasien.  
 
 
Fallstudie 2 
 
Fallstudie  2  genomfördes  i  Strömsunds  kommun  inom  ramen  för  projektet 

Strömsund–Nybyggarland  som  pågick  mellan  år  2000  och  2003.  Strömsunds 
kommun  har  varit  projektägare  och  den  verksamheten  stöddes  av  politiker, 
företagare,  byutvecklingsgrupper,  föreningar  och  ideella  organisationer  i 
kommunen. Huvudidén har varit  att utanför det  lokala  samhället marknadsföra 
kommunens  möjligheter  vad  gäller  näringsverksamhet,  arbete,  boende, 
omskolning,  kultur  och  fritid.  Projektets  aktiviteter  har  riktats  främst  till 
Stockholms förorter (Fittja, Rinkeby, Bokyrka och så vidare) och även utomlands i 
första hand  till Ryssland och gamla Sovjetrepubliker där man  redan haft  en del 
kontakter. Målet med projektet har varit att  locka  fler människor  till kommunen 
och  på  så  sätt  möta  den  negativa  befolkningsutvecklingen.  Målgruppen  har 
definierats som ”invandrare eller människor med en annan kulturell bakgrund och 
gärna med planer på egen  företagsamhet eller andra  framtidsplaner”. Utifrån de 
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resultat som redovisats i projektets slutrapport och en oberoende utvärdering har 
125 personer flyttat till kommunen under projektets gång. Av dessa är 97 inflyttade 
från  andra  delar  av  Sverige  och  28  är  invandrade  från  andra  länder.  Ett  av 
projektets konkreta resultat är också ett mottagarkontor som hjälper nyinflyttare i 
Strömsund.  
 
 

Fallstudie 3 
 

Fallstudie 3 har genomförts inom en grupp av Sverigelibanesiska småföretagare 
som  under minst  tre  år  varit  kontinuerligt  verksamma  i  Östersunds  kommun. 
Gruppen  är  en  av  de  största  bland  väl  etablerade  invandrarföretagare  i 
kommunen. De är övervägande verksamma inom restaurangbranschen, men även 
inom  andra  områden  som  bilhandel  och  konsultverksamhet.  Gruppen  har 
gemensam bakgrund  som  flyktingar  från Libanon  (Beirut)  som  i mitten av 1980‐
talet  flyttade  först  till  andra  europeiska  länder,  ofta  stora  städer,  för  att  senare 
bosätta  sig  i  Sverige.  I  gruppen  råder  enighet  om  invandrarnas,  och  speciellt 
flyktingarnas,  oförmånliga  startposition  i  Sverige.  Inträde  på  den  svenska 
arbetsmarknaden ses som en omöjlighet, då vägen  till  försörjning är  trög, osäker 
och  skapar  beroende  –  något  som  anses  vara  oförenligt  med  den  libanesiska 
kulturen. Företagande  anses vara  ett väletablerat och  fullgott  alternativ  att klara 
sig. Vägen dit  går  via den  etniska  enklaven där man  förvisso  kan  få den  första 
anställningen, lära sig jobbet, låna pengar – men med dessa förmåner följer en hög 
grad av beroende. Att  starta  eget  företag betyder att  ta  ett  steg  från den etniska 
gemenskapen  och mot  det  svenska  samhället. Att  lyckas med  företaget  utanför 
stora städer anses kräva mycket kunskap om Sverige och om svenskarna. 
 
 
Fallstudie 4 
 

Fallstudie  4 har genomförts  bland  en grupp  långvarigt  arbetslösa  invandrare 
som är bosatta  i Krokoms och Östersunds kommuner och som är arabisktalande. 
Gruppen  består  övervägande  av  irakier  som  lämnat  landet  i  samband  med 
Gulfkriget 1991 och som under flyktingperioden levt i olika arabiska länder. Dock 
har alla varit bosatta  i Sverige  i minst  fyra år och varit kontinuerligt arbetslösa  i 
minst två år. Vissa har akademisk utbildning, andra diverse yrkesutbildningar och 
arbetserfarenhet från både hemlandet och de länder där de vistats som flyktingar. 
Vad  gäller det  svenska  språket  är  kunskapen  varierande men  tillräckligt  för  att 
kunna  kommunicera.  Under  åren  av  arbetslöshet  har  de  deltagit  i  olika 
språkkurser eller projekt som anordnats  för denna målgrupp, men det har aldrig 
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lett  till  konkreta  resultat.  Gruppens  marginalisering  på  arbetsmarknaden  får 
effekter  även  på  andra  livssfärer.  Relationer  med  landsmännen  är  mycket 
begränsade. Sådana kontakter upplevs närmast som belastande därför att man vet 
att  den  typen  av  umgänge  knappast  leder  till  kontakter  som  eventuellt  kan 
underlätta  att  nå  arbetsmarknaden. Möten med  svenskar  sker  enbart  i  formella 
sammanhang. Det flesta har aldrig kommunicerat privat med en svensk. 
 
                                          
                                                 
                                                 Figur1: Multipel fallstudiedesign – fyra fallstudier 
 
                                                            Deltagandepart – ”mottagare” 
                                                     
                                                         Fall 1                                                    Fall 2 

                                    Svenskar         
                                             
 
 
Thailändare 

                                   Svenskar         
                                         
 
Ryssar  

Chilenare 

 

                                  Svenskar    
                                      
 
 
Libaneser 

 

                                   Svenskar          
                                       
 
 
Arabisk‐  

talande 
                                                        Fall 3                                                 Fall 4 

”

 
 
 
Datainsamling    
 

Fallstudier  förknippas  vanligtvis med  kvalitativ undersökningsmetodik,  även 
om de också kan vara kvantitativa eller utgöra en kombination av de två (Merriam, 
1994). Men när det gäller att få reda på när och hur människor handlar på ett visst 
sätt,  och  för  att  få  ett  grepp  om  innebörden  av  det  som  utvecklats  i  samspelet 
mellan  aktörerna  (hur  motsättningar  i  kulturmöten  har  hanterats  av  de 
inblandade),  är  djupintervjuer  en  passande metod  för  att  samla  in  empiri. Den 
detaljerade karaktären hos kvalitativ  information är avgörande  för att  erhålla  en 
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objektiv  bild  av  den  företeelse  som  studeras.  Huvuduppgiften  är  att  förstå 
innebörden  i vad de  intervjuade  säger  (Kvale,  1997). Den  första  tolkningen  sker 
redan vid  intervjun, vid  ”samtalet”, vilket  kräver  omedelbar  bekräftelse  från de 
intervjuade.  Mycket  av  det  som  utspelas  ”mellan  raderna”  är  avgörande  för 
intervjuresultatet.  Därför  har  avhandlingens  datainsamlingsmetod  i  huvudsak 
bestått  av  kvalitativa,  individuella  djupintervjuer.  I  fallstudie  4  har  dessa 
kombinerats med  fokusgruppsdiskussioner  (två  fokusgrupper  om  sex  personer 
vardera)  och  cirka  tolv  timmar  observationer  genomförda  med  ett  urval  av 
intervjupersoner  på  en  mötesplats2  för  arbetslösa  invandrare.  Kortare 
observationer,  cirka  två  timmar, har genomförts  även  i  fallstudie  2. Uppgifterna 
har  kompletterats med  rapporter  och  utredningar  samt  noteringar  av  relevanta 
artefakter i den fysiska miljön. Materialet har insamlats och analyserats successivt 
för  varje  enskild  fallstudie.  Det  dokumenterade  intervjumaterialet  består  av 
sammanlagt 45 intervjuer och två fokusgruppdiskussioner. Allt material har varit 
ljudinspelat  förutom  nio  intervjuer  som  enbart  antecknats  på  grund  av  att 
intervjupersonerna  avböjt  att  delta  i  undersökningen  under  dessa  villkor. Mer 
detaljerade  uppgifter  vad  gäller  datainsamling  för  enskilda  artiklar  redovisas  i 
Tabell 1. 

Intervjuerna har övervägande varit halvstrukturerade, men öppnare frågor har 
också  använts,  beroende  på  den  situation  som  uppstått  i  förhållande  till 
intervjupersonerna.  Detta  förhållande  har  varit  allt  annat  än  enkelt.  Mina 
intervjudeltagare har varit människor med bakgrund  i  andra kulturer,  inklusive 
svenska  deltagare,  då  jag  själv  som  intervjuare  inte  har  svenskt  ursprung. 
Intervjutillfällena har  i  sig varit ett  slags kulturmöte. Detta  faktum har  inneburit 
både  fördelar  och  problem.  Att  skapa  den  första  kontakten  med 
intervjupersonerna  har  krävt  tid,  tålamod  och  försiktighet,  men  allteftersom 
intervjurelationen etablerats har mitt invandrarskap gynnat intervjusituationen. De 
intervjuade har visat  större öppenhet och engagemang, åtminstone de  som hade 
invandrarbakgrund.  Många  gånger  under  intervjuerna  har  det  förekommit 
positiva kommentarer om att min egen  invandrarbakgrund hjälper mig att  förstå 
den  djupaste  meningen  i  det  som  en  människa  upplever  i  sin  position  som 
främling, därför att ”vi alla har den erfarenheten”. Till följd av detta har relationen 
blivit mer jämlik Men det är också fullt möjligt att min invandrarbakgrund gjort att 
en  del  potentiella  deltagare  uppvisat  misstänksamhet  och  avböjt  att  delta  i 
undersökningen.  Vad  gäller  svenska  intervjudeltagare,  har  jag  försökt  att  vara 
medveten om att min bakgrund kunde begränsa eventuella negativa kommentarer 
eller leda till överdrivet positiva eftersom intervjuerna i hög grad berör relationer 

                                                           
2 Mötesplats har anknytning till ett av Krokoms kommuns projekt för långtidsarbetslösa 
invandrare.  
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”invandrare”–”svensk”. Förutom detta har majoriteten av deltagarna velat framstå 
som  engagerade  och  kompetenta  att  hantera  just  de  relationer  som  varit 
undersökningens föremål – något som krävt särskild granskning vid tolkningen av 
intervjumaterialet.  

Det  svenska  språket  har  använts  som  intervjuspråk vid  alla  intervjutillfällen. 
Skillnaderna  vad  gäller  språkfärdigheter  har  varit  relativt  stora  bland  de 
intervjuade  invandrargrupperna  och  även  bland  individerna  inom  respektive 
grupp. Det har krävts stort koncentration, ständigt reflekterande och  förmåga att 
lyssna  och  samtidigt  notera  kroppsspråkets  spontana  uttryck  för  att  jag  skulle 
kunna bilda mig en korrekt uppfattning och bevara kontroll över situationen. Vid 
enstaka  tillfällen har deltagarna kompletterat  sina uttalanden med engelska eller 
ryska fraser för att de själva ville undvika eventuella missförstånd. Min bedömning 
är att intervjuerna i de flesta fall genomförts i en avspänd stämning med god vilja 
att  förstå  varandra.  Intervjudeltagarna  gav  stort  utrymme  till  att  omedelbart 
kontrollera det som sades, främst för att gottgöra eventuella språkliga brister, men 
det har också varit ett tillfälle att försäkra mig om innebörden av deras utsagor. 
 
 
Bearbetning av data 
 

Den mångfasetterade  informationen  som  tillkommit  genom  dessa  fallstudier 
har  övervägande  hanterats med  ett  induktivt  resonemang,  vilket  är  ett  ganska 
vanligt  sätt  att  förhålla  sig  vid  användning  av  kvalitativa  fallstudier. Merriam 
(1994)  skriver att  induktiva undersökningar underlättar  intensiv analys  som  inte 
binder  forskaren  vid  förutbestämda  antaganden  eller  manipulerade  variabler. 
Istället ökar denna ansats möjligheten att genom den  information som  insamlats, 
och ur den kontext i vilken studien ägt rum, komma fram till kritiska relationer och 
variabler. Detta betyder  inte att analysen sker utan någon  teori alls, utan att hela 
forskningsprocessen  genomsyras  av  teori.  Sökandet  efter  att  förstå  en  företeelse 
inbegriper begrepp och teorier som berör ämnesområdet och hjälper till att skapa 
nya  kategorier. Oavsett  hur  omfattande  empiri  som  finns  att  utgå  ifrån  ”krävs 
teoretiska antaganden, det vill säga idéer om vad som leder till vad”. Skickligheten 
att använda en teori som verktyg för att urskilja nya relationer i det man studerar 
beror  mycket  på  forskarens  förmåga  att  flexibelt  hantera  teori  med  intuition, 
personliga erfarenheter och fantasi.   

Analysen  har  varit  processinriktad  och  har  genomfört  i  flera  steg. Data  från 
varje  individuellt  fall  har  analyserats  och  framställts  för  ett  särskilt  syfte,  vilket 
betyder att resultatet används vidare  i ett slags ”indirekt” analys. Flertalet fall av 
undersökningsdesign med induktivt resonemang går ut på att skapa abstraktioner 
utifrån samtliga fall (Yin, 1994). I den meningen har jag i varje enskild fall sökt att 
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identifiera  och  jämföra  karakteristiska  strategier  infogade  i  de  handlingar  som 
studeras.  Strategierna  har  i  många  avseenden  framträtt  som  fallspecifika  och 
anpassade till de givna situationerna. Därefter har dessa analyserats djupare med 
hjälp av kognitiva begrepp, och nya kategorier har formulerats. För att betona det 
specifika  i varje  identifierad strategi har  jag sökt och använt passande metaforer. 
Metaforer  beskriver  i  korta  ordalag  hur  människor  hanterar  kulturella 
motsättningar. Dessa ger utryck  för det väsentliga  i handlingen, det  som  i  själva 
verket gör denna handling till strategi. Som Miles & Huberman (1994) beskrivit är 
metaforerna  ett  tacksamt  sätt  att  lyfta  invecklade  material  till  grundläggande 
sociala processer  som ger dessa detaljer  en mening. På den  analysnivån har det 
också varit lättare att söka särskiljande och förenande element mellan strategierna.   
 
 
Att generalisera fallstudier  
 

Multipla  fallstudier är mer övertygande än enstaka, och  sannolikheten  för att 
kunna  generalisera  även  till  andra  situationer  är  betydligt  större.  Genom  att 
jämföra och ställa mot varandra fall och omgivningar i vilka dessa utspelas blir det 
lättare att precisera under vilka betingelser  just detta resultat kommer att  inträffa 
(Miles & Huberman, 1994). Genom att inkludera ett fall som representerar motsatt 
förhållande,  jämfört  med  antagandet  som  genererats  från  övriga  fall,  har 
möjligheten  att  förstå  hur  framträdande  strategier  påverkas  av  specifika  och 
kontextuella variabler blivit betydligt större. Jämförelsen av fallen där samverkan i 
någon mån fungerat (Artikel I, II och III) med fall där aktuella grupper håller sig 
avskilda  från  varandra  (Artikel  IV)  har  stärkt  grunden  för  att  dra  något  mer 
generella slutsatser. Men begränsningarna är ändock stora eftersom  identifierade 
strategier  och  deras  effekter  har  studerats  enbart  i  glesbygdskommuner.  Ett 
ytterligare  problem  handlar  om  urvalet  av  invandrargrupper  som  deltagit  i 
studien.  Deras  relation  till  ursprungslandet  är  också  en  faktor  som  kan  vara 
betydelsefull  i  sammanhanget.  I  tre  av  de  beskrivna  fallstudierna  har  de 
invandrade  grupperna  (ryssar,  chilenare,  thailändare,  libaneser)  bevarat  relativt 
starka band  till sina hemländer eller åtminstone haft möjlighet att utveckla dessa 
relationer, medan  den  arabiska  gruppen  knappast  har  några  sådana  kontakter. 
Givetvis skulle fler fallstudier som  inkluderar andra  invandrargrupper och andra 
omgivningar än glesbygden vara av stort intresse. Därutöver är fallstudiemetodik 
inte det som man i första hand väljer för att ta reda på något som man vill kunna 
uttala sig om generellt, utan för att på djupet studera det specifika (Merriam, 1994). 
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SAMMANFATTNING AV ARTIKLARNAS RESULTAT 

Artikel I: Den thailändska paviljongens framväxt, ett kultur- och 
förnyelseprojekt 
 

Syftet med denna undersökning var att förstå vad som möjliggjorde byggandet 
av en thailändsk paviljong i den norrländska glesbygden. Hur och varför lyckades 
detta projekt, vilka mål, motiv och  intressen  fanns bakom de enskilda aktörernas 
engagemang?  På  vilket  sätt  har  aktörerna  samarbetat? Hur  fördelades  resurser? 
Vilka kriser och konflikter drabbade projektet? Artikeln visar att de  svenska och 
thailändska  aktörerna motiverar  detta  ”kulturmöte”  och  projekt  främst med  en 
historisk händelse som berör båda parter och väcker minnen om ländernas tidigare 
förbindelser. En av parterna upplever dessutom att en djup kris drabbat området – 
den  typiska  för  glesbygden  –  och  att  en  insats  från  omvärlden  är  så  gott  som 
nödvändig för att kunna vitalisera kommunen. Mot denna bakgrund har aktörerna 
sammanslutit sig kring en  innovativ  idé och handlat för att  förverkliga den,  trots 
påtagliga risker. De har agerat utifrån olika  institutionella  fält och styrts av olika 
institutionella  logiker.  För  att  kunna  verka  i  den  komplexa  kulturella  och 
institutionella kontexten någorlunda oberoende och underlätta  (tom möjligtgöra) 
samarbete med  den  andra  parten  har  de  varit  tvungna  att  ”frikoppla  sig”  från 
formella institutionella strukturer. Aktörerna har med andra ord varit beroende av 
att  ”medvetet”  distansera  sig  från  egna  normativa  strukturer  till  förmån  för 
samarbete och projektets eventuella framsteg. Institutionella logiker har med andra 
ord manipulerats för att underlätta parternas förhandlingar och samarbete för att 
uppnå  långsiktiga  relationer.  Aktörernas  beroende  av  de  inblandade 
institutionerna  upphör  inte,  utan  den  aktuella  frikopplingen  återgår  till  det 
ursprungliga  läget.  Det  handlar  om  en  ”temporär”  strategi,  det  vill  säga  de 
inblandade  institutionernas makt och  logiker kvarstår och  fastställer vad  som är 
”kulturellt” acceptabelt. Aktörerna rör sig bland olika kulturer, och även om den 
kulturella och  institutionella mobiliteten regleras  innefattar aktörerna en kulturell 
kompetens som kan fortleva. 
 

 
Artikel II: Invandrarnas flyttning till och integration i glesbygden 

– en möjlighet att locka nya invånare  
 

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  hur  integrationsprocessen 
utvecklades  inom  ramen  för  ett  flytt‐  och  integrationsprojekt  i  den  norrländska 
glesbygden. Projektet var ett försök att med kommunala resurser locka människor med 
invandrarbakgrund att flytta från stora städers segregerade områden till en 
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glesbygdskommun. Projektet är innovativt i den meningen att aktörerna uppfattar 
kulturmöten  som  en  arena  där  kulturella  resurser  förväntas  stödja  deras mål.  I 
grunden finns ett krismedvetande hos båda parter, vilket gör att de har lättare att 
ifrågasätta gamla vanor och beteendemönster. De  agerar  för  en  förändring. Den 
ena  parten  förväntas minska  avfolkning  och  ytterligare marginalisering  av  det 
lokala  samhället, medan  den  andra  parten  förväntar  sig  att  en  förändring  ska 
resultera  i  en  ny  livsstil.  Idén  om  att  invandringen  kan  innebära  bättre 
utvecklingsvillkor  har  uppfattats  som  något  kontroversiell  bland 
kommunbefolkningen.  Därför  har  omfattande  arbete  lagts  på  att  förbereda  det 
lokala  samhället  för  mötet  med  människor  som  i  allmänhet  associeras  med 
problem. Vad som krävdes var betydligt större öppenhet och mottaglighet för nya 
idéer, värderingar och människor. För den andra parten i projektet har beslutet att 
flytta  till  glesbygden  varit  avgörande  för  att  komma  närmare  att  realisera  sina 
livsplaner.  Alla  inblandade  har  sökt  lösningar  utanför  det  lokala  samhället 
respektive den egna gruppen. Men  inflyttningen har  inte varit kravlös. Kriterium 
för deltagande  i projektet och därmed  invandringen har varit ”att vilja  flytta och 
framförallt ha framtidsplaner”. Projektet och mötena bland de deltagande parterna 
karakteriseras av ett explicit vinna/vinna‐erbjudande och en implicit ”självselektiv 
strategi”. Samarbetsrelationer och samexistens i kommunen har försäkrats genom 
att selektera  inflyttare enligt deras bokstavligt utryckta  livsplaner (intresse  för att 
dramatiskt förändra tillvaron, acceptera mobilitet, söka tillgång till utbildning och 
arbete,  starta  eget  företag  och  så  vidare).  Livsplanerna  ansågs  ge  aktörerna  en 
senmodern karaktär, vilket i sin tur gör dem lämpliga som ”kommuninvånare”.  
 

  
Artikel III: Från invandrarskap till kosmopolitism, en studie av 

Sverigelibanesiska invandrarföretagare 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om invandrarföretagare genom sin 

vardagliga  verksamhet  skapar  förutsättningar  för  kosmopolitism  och  hur denna 
kosmopolitism  i  så  fall  uttrycks  i  invandrarföretagarnas  vardag. 
Invandrarföretagarnas agerande styrs övervägande av pragmatiska val, vilket inte 
särskiljer dem från företagare i övrigt, men denna pragmatism kan uppfattas vara 
övertydlig  eftersom majoritetssamhällets  hindrande  strukturer  kräver  ytterligare 
investeringar  i  form  av  relationer,  identiteter  och  lojaliteter.  Att  agera  som  en 
kompetent aktör  i den hårt konkurrensutsatta  företagsvärlden  förutsätter en hög 
grad  av  oberoende  och  öppenhet  för  alternativa  lösningar.  Sverigelibanesiska 
invandrarföretagare  skapar  genom  sitt  vardagliga  arbete  ett  kosmopolitiskt 
handlingsmönster.  Det  innebär  att  deras  kulturella  kompetens  har  kommit  till 
utryck.  Nya  kombinationer  av  de  existerande  kulturalternativen  blir  till  en 
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inspirationskälla och drivkraft  i verksamheten. Kosmopolitismen växer  fram och 
underlättas av ett krismedvetande  i bakgrunden. Därför betecknas den  typen av 
kosmopolitism  som  ”överlevnadskosmopolitism”.  De  kulturella  inslag  som 
invandrarföretagarna  väljer  att  bevara  eller  förkasta  tjänar  i  första  hand  ett 
pragmatiskt syfte. Här söker aktörerna genom sitt oberoende/frigörande (från både 
den etniska gemenskapen och majoritetssamhället) en position som möjliggör att 
de själva skapar kulturella, normativa och materiella egenheter som kan användas 
i vinnande syfte på egna premisser. Strategin kallas här ”kreativ kulturblandning”, 
det vill säga det som bedöms vara bra bevaras, och det som är dåligt förkastas.  
 

 
Artikel IV: Marginalisering på arbetsmarknaden bland 

invandrare av arabiskt ursprung 
 

Syftet med denna  artikel var  att  få  en uppfattning om hur  långtidsarbetslösa 
invandrare  resonerar  om  tänkbara  strategier  för  att  nå  arbetsmarknaden.  Vilka 
strategier uppfattar de  som  föredelaktiga  i  sammanhanget och hur motiverar de 
sina  val,  var  huvudfrågorna.  Studien  är  inriktad  på  den  arabiska 
invandrargruppen som har valts av flera anledningar. För det första är gruppen en 
av  de  mest  utsatta  på  den  svenska  arbetsmarknaden.  För  det  andra  uppvisar 
gruppen  stora  skillnader  i  förhållande  till  Sverige  vad  gäller  språk, 
utbildningssystem  och  kultur.  Till  sist  gäller  att  den  aktuella  gruppen  också 
uppvisar  en  stark  etnisk  gemenskap  i  Sverige.  Resultaten  visar  att  den 
långtidsarbetslösa  invandrargruppen  med  arabisk  bakgrund  upplever  bättre 
utsikter för integration och tillgång till arbete om de håller sig utanför den etniska 
gemenskapen. För den  studerade gruppen gäller detta även utanför  segregerade 
storstadsområdena.  Valet motiveras  främst med  risker  för  en  påtvingad  livsstil 
som  är  typisk  för  segregerade  storstadsförorter  och  som  i  regel  betyder  sämre 
integrationsvillkor  och  livskvalitet.  Riskerna  bedöms  väga  tyngre  än  eventuella 
möjligheter  att  ta  del  av  den  etniska  arbetsmarknaden.  Därför  väljer  de  en 
individuell, integrationsinriktad strategi som i grunden bygger på aktörernas tillit 
till majoritetssamhället  och dess  integrationsinsatser. Ändå  resulterar detta  val  i 
marginalisering.  Väsentliga  förändringar  kräver,  enligt  den  marginaliserade 
gruppens uppfattning, andra pedagogiska angreppssätt  i majoritetssamhället och 
direkt  kommunikation  med  den  svenska  majoriteten.  De  uppfattar  sin 
marginalisering som  främst orsakad av den strukturella diskrimineringen som är 
inbäddad  i utbildningssystemet och  som  ligger  till grund  för exkludering även  i 
andra  sociala  sammanhang.  Aktörernas  tillit  till  majoritetssamhällets 
integrationsstrategier  resulterar  i  att  förväntningar  på  kulturmöte  ersätts  av 
marginalisering. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

 
I  detta  avsnitt  beskrivs  avhandlingens  teoretiska  inriktning,  det  sociologiskt 

kognitiva  perspektivet,  samt  några  begrepp  hämtade  från  alternativa 
kulturmodeller och handlingsteorier som karaktäriserar ämnesområdet och hjälper 
till att bygga upp resonemang kring avhandlingens frågeställningar.  

För att kunna förstå hur människor handlar strategiskt i en kulturellt komplex 
situation, behöver aktörerna placeras  i en  teoretisk  ram. Dock  inte en sådan som 
låter  dem  vara  passiva  mottagare  av  de  kulturella  och  institutionella  fälten 
(Giddens, 1984), och inte heller i de rationella handlingsteorier där aktörerna anses 
uppträda  som  rationella  nyttomaximerare  med  fastställda  preferenser  och 
individuella intressen. Rationell handlingsteori är definierad för individen, inte för 
kollektivet  och  inte  heller  för  två  eller  fler  individer  (Elster,  1993).  Av  den 
anledningen  är  den  svår  att  tillämpa  när  handlingarna  relateras  till  kollektivet. 
Kulturmöten  är  en kollektiv  företeelse  i den bemärkelsen  att deltagande  aktörer 
utgör  grupper  av  människor.  Grupperna  påverkas  av  den  omgivning  som  de 
representerar genom sina positioner och de resurser som de förfogar över – något 
som  i många avseenden begränsar deras rationalitet. Kulturmöten kräver från de 
deltagande  parterna  engagerade  och  kreativa  insatser  för  att  få människor med 
olika  kulturell  bakgrund  att  samverka.  Dessutom  förväntas  att  de  ska  kunna 
balansera  inomgruppsförhållanden  som  ständigt  utmanas  av  olika  intressen. 
Bakomliggande  sociala  processer  och  inte minst  kreativiteten  i  kulturmöten  är 
därför  knappast möjliga  att  förstå utifrån  rationella handlingsteorier. Därför har 
jag valt att utgå ifrån Neil Fligsteins (2001) alternativa handlingsteoretiska koncept 
med den ”strategiska aktören” i fokus, vilket är en passande utgångspunkt för att 
tolka handlingarna vid kulturella motsättningar. Skickliga eller strategiska sociala 
aktörer har förmåga att  inse mångsidigheten hos den sociokulturella omgivning  i 
vilken de handlar, de är meningsskapande och drivande, de kan transformera och 
skapa nya villkor, de har en uppfattning om vad som är möjligt och omöjligt och så 
vidare. Med andra ord uppträder de  som  ett  slags  samhällsentreprenörer, då de 
manipulerar existerande  resurser och  regler  för att åstadkomma  förnyelse under 
givna  strukturella  och maktförhållanden.  Dessa  aktörer  är  viktiga  bland  annat 
därför att sociala grupper ofta behöver vägledas  för att  identifiera sina  intressen, 
försvara dem, sätta igång samarbete eller bilda nya institutioner. 

Strategiska  aktörer  som uppkommer och handlar under kulturmötets villkor, 
och de strävar närmast efter att åstadkomma viss kulturell integration. Begreppet 
handlar  om  hur  människor  knyter  band  till  varandra  genom  delade 
föreställningar, gemensamma trossatser, värderingar, symboler, ritualer och språk 
(Integrationsverkets  rapportserie,  2004).  Kulturell  integration  uppfattas  i  så  fall 
existera  i  ett  motsatsförhållande  till  själva  kulturmötet,  något  som  måste 

16 



åstadkommas. Kulturell integration kan med andra ord inte föreställas utan att ett 
kulturmöte  inträffat,  det  vill  säga  att  människor  har  mötts  och  uppskattar 
varandras  olikheter.  När  dessa  olikheter  ställs  mot  delade  meningar  som 
underbygger vår känsla av gemensam identitet inom en angiven kulturell kontext 
urskiljer vi kategorierna ”vi” och ”dem” och uppfattar kulturella kontraster. För att 
kunna  förstå  hur  människor  resonerar  och  handlar  när  de  är  inställda  på  att 
överbrygga kulturella kontrastytor, behövs insyn i de omgivningar och situationer 
som  provocerar  dem  att  ifrågasätta  sin  sociala  verklighet  och  tänka  om  sociala 
företeelser på ett nytt eller modifierat sätt. Därför behöver vi en bild om när och 
hur existerande kulturella resurser knutna till en viss socialgrupp vidgas med nya 
kulturella  inslag,  samt hur dessa  integreras och nyttjas  i det  sociala  livet. För att 
vidare diskutera dessa  frågor preciseras  i det  följande avsnittet begreppen kultur 
och kulturmöte. 
 
 
Att definiera och studera kulturmöten  
 
Diskussioner  om  kulturbegreppet  har  under  många  år  utmanat  både  det 

sociologiska  och  det  antropologiska  forskningsfältet,  vilket  har  lett  till  två 
huvudsakliga  forskningstraditioner. Den  ena  traditionen utgår  från  en  föråldrad 
antropologisk  idé,  att  kultur  skulle  kunna  ses  som  en  stabil  enhet med  skarpa 
gränser,  medan  den  andra  förespråkar  en  mer  handlingsorienterad  definition 
(Keesing,  1994).  Idén  om  homogenitet  inom  en  viss  kultur  är  vetenskapligt 
obefogad,  det  vill  säga  bygger  på  svaga  empiriska  och  teoretiska  grunder. Att 
utelämna alla inkonsistenta kulturella element som ”kulturella enheter” eventuellt 
kan komma  i kontakt med vore orealistiskt (DiMaggio, 1997). I den globaliserade 
världen,  vars  främsta  kännetecken  är  en  accelererade  mobilitet,  har  fasta 
referenspunkter  blivit  allt  färre,  och  gränserna  allt  mer  obestämda.  Tidigare 
uppfattning  om  kulturen  som  en  enhet,  eller  latent  variabel,  inbäddad  i  alla 
aspekter  av  det  kollektiva  livet,  har  idag  ändrats  till  att  vara  betydligt  mer 
jämförbar med  komplexa  regelstyrda  strukturer  (ibid.)  Därmed  har  den  andra 
forskningstraditionen med människors meningsfulla handlingar som dominerande 
idé, blivit grundval  för att utveckla kulturbegreppet  (Keesing, 1994). Mer precist 
handlar det om innebörder som finns i människors gemensamma beteendemönster 
i  form  av  trossatser,  symboliska  representationer,  ceremonier,  formella  och 
informella ritualer, vilka också är uttrycksmedel för sociala processer som uppstår 
genom detta beteende (Hannerz, 1969).  

Enligt  Keesing  (1994)  kommer  det  alltid  att  uppstå  kulturella  möten  som 
framkallar både interna och externa spänningar, vilka på sikt skapar nya kulturella 

17 



sammanställningar; dock kommer  en del  att vara mer  ”avgränsade kulturer”  än 
andra. Ändå  är  det  obestridligt  att  den  sociala  interaktionen  i  ett  samhälle,  en 
social grupp eller en specifik kontext alltid leder till befästande av grundläggande 
”tolkningsgemenskaper”  –  något  som  inte  är  detsamma  som  en  enhetlig  kultur 
(Fish, 1980). Tolkningsgemenskaper gestaltas genom det kontinuerliga växelspelet 
mellan utryck och  tolkning, vilket gör det möjligt att  i  förenklade  termer  tala om 
till  exempel  ”majoritetssamhällets  tolkningsgemenskaper”  kontra 
”invandrargruppers  tolkningsgemenskaper”.  Individer  kan  förvisso  deltaga  och 
förflyttas mellan olika tolkningsgemenskaper, men detta betyder inte att kulturen 
är  strukturlös  eller  omöjlig  att  lokalisera.  Den  dynamik  som  återspeglas  i 
kulturmöte kan knappast analyseras på annat sätt än  i förhållande till det som är 
av kulturell karaktär och som de deltagande parterna (”invandrare/främling” och 
”mottagare/majoritetssamhälle”) uppfattar som särskiljande i detta möte.  

Beroende  på  hur  kulturen  definierats  har  också  definitioner  av  kulturmöten 
ändrats.  I  1960‐talslitteratur  (se  Rothstein,  1972),  där  kultur  ses  som  ett  visst 
samhälles  eller  en  viss  grupps  unika  kunskapssystem  vars  värderingar 
manifesteras direkt  i handlingens mål och medel,  framställs  kulturmöte  som  ett 
sammanbrott  av  sociala  strukturer  vilket  uppstår  när  erfarenheter  inte  längre 
motsvarar  någon  mening  i  den  existerande  kulturen.  Rothstein  beskriver  mer 
övergripande processer som sannolikt inträffar när två grupper kommer i kontakt 
med varandra under olika förhållanden. Hans paradigmmodell bygger på en av de 
deltagande gruppernas politiska, ekonomiska och militära överordning som med 
mer eller mindre styrka kan balanseras. Denna balans beror dock på de inblandade 
gruppernas  likhetsgrad.  Olika  kombinationer  av  dessa  två  dimensioner 
(maktdistans och kulturell likhet) kan resultera i fyra möjliga utfall. Kulturer som 
liknar varandra kan  trots  stor maktdistans existera bredvid varandra, på  samma 
sätt  som  starkt  åtskilda  kulturer  som  inte  uppvisar  någon  större  maktdistans. 
Däremot, när likheter mellan grupperna är stora och maktdistansen är låg, uppstår 
”akulturalisering”  eller  ”assimileringsprocesser”.  En  omvänd  situation  (små 
likheter och stor maktdistans), leder till att den underordnade gruppen, i brist på 
likheter  med  den  dominerande  gruppen,  tvingas  söka  nya  meningar  för 
nyupplevda erfarenheter.  
 I den senare  litteraturen beskrivs mer konkreta kulturmöten som  till exempel 

möten mellan olika grupper  i konflikt‐ respektive förhandlingssituationer; mellan 
parter i olika organisatoriska sammanhang (arbetsgrupper, multinationella företag 
och så vidare) liksom möten mellan invandrare och majoritetssamhälle (Ekstedt et 
al.,  1994;  Hofstede,  1997).  Enligt  Hofstede  (1997)  präglas  förhållanden  mellan 
invandrargrupper  och  mottagarsamhällen  generellt  av  de  aktuella  ländernas 
invandrarpolitik. Inte oväntat är en stödjande invandrarpolitik alltid till fördel vad 
gäller  att  utveckla  dessa  relationer.  Empiriska  undersökningar  som  omfattar 
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invandrargrupper  inflyttade  från  Medelhavsområdet  och  södra  Asien  till 
västeuropeiska  länder  visar  att  kulturella  olikheter  –  definierade  som 
”värderingsorientering”  –  är  mest  uppenbara  vad  gäller  preferenser  för 
kollektivistiska  värderingar  gentemot  mer  individualistiskt  orienterade 
mottagarsamhällen. Olikheterna  är  påtagliga  även  vad  gäller  ovana  att  hantera 
mer egalitära maktrelationer, då de flesta invandrare har erfarenhet av auktoritära 
samhällsförhållanden.  Hofstede  menar  att  dessa  och  andra  olikheter  går  att 
hantera  genom  en  dialogisk  inlärningsprocess  mellan  de  inblandade  parterna. 
Denna  process  tros  kunna  leda  till  högre  interkulturell  kompetens.  Processen 
består  av  tre  steg,  vilka  handlar  om  att  1)  öka  insikten  beträffande  olikheter  i 
värderingar, känslor och handlingsmönster, 2) aktivt söka kunskap om dessa och 
3) tillämpa nya färdigheter i konkreta situationer.  

Med  utgångspunkt  i  någon  form  av  värderingsorientering  som  centralt  för 
relationer  mellan  parterna  i  kulturmöten  återfinns  i  litteraturen  teorier  som 
generellt  kan  betecknas  som  ”akulturaliseringsteorier”  (se  Berry,  2001).  Dessa 
används  för att  studera  två eller  flera gruppers  relationer, då båda genomgår en 
förändring.  Den  studerade  processen  har  i  regel  större  inverkan  på  den 
underordnade  gruppen,  vilket  gör  att  denna  typ  av  teorier  används  främst  vid 
studier av sådana, men allt mer inkluderar de också förändringar i det mottagande 
samhället. Både antropologer och sociologer definierar här kulturmöten genom två 
huvudaspekter: graden av de aktuella gruppernas faktiska deltagande i relationen 
och graden av de enskilda gruppernas kulturella bevarande. En kulturpluralistisk 
orientering är  ett av de  förhållanden  som kan avläsas utifrån dessa  två aspekter 
och  som  engagerar  båda  parter  i  kulturmöten.  I  denna  avhandlig  är  denna 
orientering en grundval, då parterna som studeras avser att satsa på någon  form 
av strategisk handling.   
 

 
Kultur som källan till möjligheter och hinder 
 
Swidler  (1986) beskriver kultur utifrån en alternativ modell, vilken  framhäver 

kulturens  aktiva  roll  i  det  sociala  livet,  främst  vad  gäller  utformandet  av  våra 
handlingsstrategier. Modellen används  i avhandlingen  som utgångspunkt  för att 
förstå  processer  bakom  kulturmöten.  I modellen  betraktas  kultur  som  en  resurs 
eller ”verktygslåda”, vars innehåll används strategiskt vid passande situationer. En 
liknande  metafor  återfinns  i  Hannerz  (2006)  resonemang  där  kulturens 
mångfaldiga  innehåll  jämförs  med  ”repertoaren”  bestående  av  olika  kulturella 
inslag.  På  detta  sätt  särskiljer  Swidler  kulturella  element  från  värderingar  och 
normer, vilka traditionellt har setts som grundläggande för den typ av förklaringar 
som betecknas som ”kulturella”. Därmed lyfter hon fram en mer generell fråga om 
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hur kulturen  interagerar med  sociala  strukturer och  i vilka  sociala  sammanhang 
detta förekommer.  

Under  stabila  samhällsperioder  är  kulturen  integrerad  med  självklara 
auktoriteter,  normer,  habitus,  ”common  sense”  och  normaliteter,  vilket  gör  den 
svårpåverkbar för alternativa inslag. Detta är också en begränsning om kulturen är 
tänkt  att  användas  som  resurs. Alternativa  sätt  att  organisera  en  handling  kan 
upplevas som något obehagliga och i själva verket påtvingade, eftersom människor 
ogärna ändrar invanda sätt att handla. Kulturen är i detta fall en hindrande faktor 
vars  roll  i  utformandet  av  handlingsstrategierna  inte  kan  komma  till  uttryck. 
Under sådana förhållanden är det också svårt att skilja kultur från struktur därför 
att dessa är  sammanflätade och  förstärker varandra. Men när  individer, grupper 
och  även hela  samhällen befinner  sig  i perioder  av  instabilitet, blir de mer  eller 
mindre  involverade  i  konstruktioner  av  nya  handlingsstrategier.  Under  dessa 
instabila  perioder  är  kultur  explicit,  artikulerad  och  har  ett  mer  självständigt 
inflytande. Den utformar nya stilar, nya former av auktoritet och samarbeten, samt 
generellt  nya  resurser  som  står  till  hands  för  att  konstruera  nya 
handlingsstrategier.  Kriser  och  instabilitet  underlättar  för människor  att  handla 
alternativt (Giddens, 1991). 

Handlingsstrategierna  är  enligt  Swidler  (1986)  kulturella  produkter.  Dessa 
konstrueras genom  att  selektera kulturella  element  (trossatser, attityder,  ritualer, 
stilar,  symboler, myter,  traditioner och så vidare) utifrån det  som betecknas  som 
kulturell repertoar eller verktygslåda. Kultur är  inte orsak  till de val vi gör, utan 
den är viktig för våra handlingar och för det sociala livet därför att utformningen 
av  en handlingsstrategi beror på den kulturella  repertoarens vidd. Den  försörjer 
oss  med  förebilder,  arrangerade  erfarenheter,  granskade  relationer, 
ledningsmönster,  nätverk  och  så  vidare  vilka  sammansätts  till mer  eller mindre 
välfungerande handlingsstrategier. Med andra ord utgör dessa  faktorer  fragment 
av  tänkbara handlingsstrategier. Att människor  i  själva  verket  är  bärare  av mer 
kultur än de använder har lett till formuleringar som ”skickliga kulturanvändare” 
och  ”passiva  kulturanvändare”. De  förstnämnda  är  av  betydelse  för  situationer 
som  inledningsvis  definierats  som  kulturmöten. Det  är  rimligt  att  tänka  sig  att 
skickliga  kulturanvändare  har  förmåga  att  våga  initiera  kulturmöten  och  inte 
minst att kontrollera deras spänningar genom att med hjälp av passande strategier 
frambringa  den  kreativa  potentialen.  Det  är  de  skickliga  kulturanvändarnas 
omgivningar, handlingar och  logiker kring utformandet av dessa handlingar som 
ligger i fokus för denna avhandling. 

Genom  att  tillerkänna  kulturens  potentialer  vad  gäller möjligheten  att  nyttja 
människors  kapacitet,  har  uppfattningen  om  att  kulturen  enbart  har  hindrande 
effekter reviderats (DiMaggio, 1997). Kulturen kan med andra ord vara den resurs 
som hjälper till att upptäcka nya alternativ under instabila perioder, på samma sätt 
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som  den  kan  vara  ett  hinder  under  status  quo‐perioder.  I  anknytning  till  detta 
uppfattas  kultur  inte  längre  som  något  människor  anammar  enbart  genom 
socialisering och som dessutom de översocialiseras  i. Snarare har den utveckling 
som  orienteras utifrån  alternativa  kulturmodeller  resulterat  i vidare  inriktningar 
som söker  förstå varför våra kulturella  representationer,  trossatser, symboler och 
även  schematiska organisationer är  stabila. Likaledes  aktualiseras  frågor om hur 
deras  varaktighet  respektive  instabilitet  påverkas  av  den  fysiska  och  sociala 
omgivningen (DiMaggio, 1997).  

Att kulturens  instabilitet  liksom attitydförändringar generellt går hand  i hand 
med perioder av stora samhällsomvandlingar är ingenting nytt. Dessutom finns en 
omfattande  forskning  som  visar  att  individer  och  grupper  besitter  kapacitet  att 
vara delaktiga  i multipla kulturella  traditioner, och även har  förmåga att bevara 
dessa  färdigheter  då  lämpliga  situationer  uppstår  för  att  dessa  kan  komma  till 
användning ( Hannerz, 2006). Men diskussioner kring frågor om villkor som ligger 
till grund  för ett passivt  förhållningssätt  till kulturen, som hindrar människor att 
upptäcka nya alternativ, samt förutsättningar under vilka människor börjar tänka 
att  avsiktligt  använda kultur  som  resurs,  är  fortfarande utmanande  frågor  inom 
samhällsvetenskapen.  DiMaggio  (1997)  riktar  uppmärksamheten  mot  den 
kognitiva forskningens möjliga bidrag till förståelse av kulturens hämmande såväl 
som gynnande krafter. Även om strikt sociologiska frågor inte kan besvaras på så 
sätt,  ger  det  kognitiva  perspektivet  enligt  DiMaggio  viktiga  inriktningar  inom 
kulturforskningen.  För  att  närma  sig detta  resonemang  definieras  i  det  följande 
några centrala begrepp inom den kognitiva teorin. I anslutning till avhandlingens 
frågor är de av  intresse  för att  förstå  länken mellan de handlande aktörerna och 
motsvarande kognitiva representationer.   
 

 
Schemata som kultur 
 
För  att  kognitiva processer  ska vara möjliga  klassificeras  och  struktureras  all 

uppfattad information och kunskap kring någon mening. Dessa kognitiva enheter 
kallas  schemata  och  utgör  en  grundläggande  mekanism  som  hjälper  oss  i 
tankeprocessen  (se Hogg & Vaughan, 1995). Kognitiva  representationer kan vara 
specifika  för  individen,  de  kan  likaså  vara  universella,  men  i  den  aktuella 
kontexten  diskuteras  kulturella  föreställningar,  det  vill  säga  det  som  på  ett 
någorlunda permanent  sätt delas  av  en  given  grupp människor  och  som därför 
kallas kollektiva kulturella kognitioner (Hofstede, 1991). Den kulturkognitivistiska 
hållningen  har  iakttagits mer  ingående  inom  antropologi.  Kognitiv  antropologi 
urskiljer två grundläggande typer av kognition (D’Adrade, 1995) som är relevanta 
att  definiera  här:  1)  en  automatisk  kognition  som  är  rutinmässig,  implicit, 
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svårverbaliserad och  för det mesta uttryckt  i  stereotyper och  2)  en  reflekterande 
kognition  som  är  explicit, verbaliserad  och  ifrågasättande. Den  första  typen  är  i 
många avseende hämmande,  främst  för hur vi utvecklar våra  tankar, och hur vi 
agerar  i  den  sociala  tillvaron. Med  denna  kognition  i  bakgrunden  använder  vi 
redan etablerade föreställningar som många gånger är obefogade, detta istället för 
att engagerat bedöma ett visst förhållande, objekt eller människa. Till skillnad från 
det  stereotypa  tankesättet  är  den  andra  kognitionstypen  karakteristisk  för 
människor som i hög grad är motiverade och som har en reflekterande och kritisk 
inställning.  En  övergång  från  automatiskt  till  reflexiv  kognition  underlättas  av 
situationer där människor  fokuserar på problem, när de är missnöjda med status 
quo‐situationer,  eller  när  moraliska  aspekter  kommer  in  i  bilden.  Inom  den 
socialkognitiva  forskningstraditionen  används metaforen  ”pragmatiska  taktiker” 
för  att  beskriva människans  valmöjligheter  bland  olika  pragmatisk  –  kognitiva 
strategier  vilka  grundas  i  människans  mål,  motiv,  behov  och  den  givna 
situationens betingelser (Fiske & Taylor, 1991). Med andra ord, kognitiva processer 
tjänar pragmatiska syften på samma sätt som deras intensitet minskar när motiven 
inte  finns  (Fiske,  1993).  Dessa  förhållanden  är  särskilt  påtagliga  i  fall  när 
immigranter  anstränger  sig  att  åstadkomma  framgångar  i  det  nya  samhället 
(Padilla & Perez, 2003).   

Bland de många schemata som vi skaffar under livstiden är det bara få som är 
ständigt verksamma, medan de andra kräver externa stimuli för att bli aktiverade 
(DiMaggio,  1997).  Dessa  senare  kan  aktiveras  genom  konversation,  medier, 
observationer  och  andra  intryck  i  den  fysiska  omgivningen. När  de  existerade 
schemata  inte  lyckas  att  besvara  nya  stimuli  på  ett  adekvat  sätt,  eller  när  den 
mottagna  informationen  av  någon  anledning  är  ofullständig,  sker  en 
evalueringsprocess  åtföljd  av  reflekterande  kognition.  På motsvarande  sätt  kan 
förändringar  i  samhället  eller  inom vissa  sociala domäner  resultera  i nya  sociala 
representationer, symboler och attityder utformade av massmedierna och experter 
i  syfte  att  förmedla  nya  stimuli  och  etablera  en  förändring.  I  anslutning  till 
kulturmötenas bakgrunder är strategiskt handlande aktörer  i hög grad upptagna 
med att producera och etablera denna typ av stimuli.   

Alla schemata är som tidigare påpekats inte lika kulturbestämda. Vissa speglar 
i  större  utsträckning  universella  kognitiva  processer,  andra  är  av mer  personlig 
karaktär, men  det  återstår  en mängd  av  dem  som  relaterar  till  olika  kulturella, 
subkulturella och historiska sfärer (Zerubavel, 1993). Kognitiv sociologi är givetvis 
inriktad  på  mentala  strukturer  som  vi  delar  med  andra  (Zerubavel,  1997). 
DiMaggio (1997) använder begreppet ”institutionella logiker” för att sammanfoga 
schemata med  sociala  strukturer,  vilket  underlättar  att  på mikronivå  förstå  hur 
individer och grupper växlar mellan olika sociala domäner eller fält. När individer 
eller grupper övergår  från  ett  till  ett annat  socialt  fält,  förändras deras attityder, 
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perspektiv  och  preferenser.  Ur  kognitivt  sociologiskt  perspektiv  är  dessa 
förändringar  av  stort  intresse  för  att  förstå  processer  som  avgör  hur  schemata 
selekteras med hjälp av kulturella betingelser i omgivningen. I den meningen blir 
kulturmöten  något  av  en  källa  till  nya  konstruktioner  av  specifika  villkor  som 
eventuellt kan leda till förändring. Nya kulturella inslag som medförs av parterna i 
kulturmöten sätter antagligen  igång reflexiva kognitiva processer, eftersom redan 
existerande  schemata  knappast  kan  besvara  nyuppkomna  stimuli.  Som  i 
resonemanget  ovan  sammanbinds  parternas  kulturella  resurser  till  sociala 
strukturer genom begreppet ”kulturellt fält”, detta för att i kognitiva termer kunna 
analysera vad dessa processer ger till resultat.  
  

 
Att överbrygga avstånd och skapa närhet 
 

Enligt  Zerubavel  (1991,  1997)  klassificerar  vi  vår  sociala  verklighet  olika, 
beroende  på  det  sociala  sammanhanget.  Särskiljande  gränser  bland  olika 
kategorier  definierar  på motsvarande  sätt  olika  sociala  och  kulturella  domäner, 
vilka också kan förändras över tiden. Men skillnaderna kan även finnas i det som 
vi  betraktar  som  föremål  för  klassificering,  det  vill  säga  att  själva  den  sociala 
verkligheten kan uppfattas olika. I detta avseende finns enorma skillnader mellan 
olika  kulturer.  I  vissa  kulturer  sker  klassificering  med  starkt  betoning  på 
gränsdragningar, till exempel bland ortodoxa  judar vars traditionella visdom ofta 
förmedlas  i  motsatser  ”antingen/eller”,  medan  klassificering  bland  eskimåerna 
ifråga  om  släktskapsrelationer  kännetecknas  av  betydligt  diffusare 
gränsdragningar som bygger på en logik ”både/och”. Det som är viktigt att betona 
här  är  att  alla  logiker  i  verkligheten  enbart  gäller  inom  ramen  för  ett  specifikt 
kulturellt sammanhang. Med andra ord betyder detta att våra egna klassificeringar 
inte är mer  logiska än de som utmärker ”främlingar”. Kulturmöten kräver därför 
att  parterna  uppmärksammar  etnocentriska  tendenser  och  utvecklar  ett  mer 
reflekterande förhållningssätt till de aktuella kulturella fälten. Insikten att den egna 
kulturen inte är mer logisk och förnuftig än andra förväntas vara avgörande för att 
utvecklingen ska gå mot ett kreativt möte. En sådan  insikt är förmodligen  lättare 
att uppnå  när människor  försöker  handla med  gamla  strategier  i  nya  kulturella 
sammanhang. Men på grund av att insikten uppnåtts kommer varken olikheterna 
eller  motsättningarna  ovillkorligen  att  upphöra,  utan  kulturmötenas  nyvunna 
insikt kan möjligen leda till att dessa hanteras.  

Nippert‐Eng (1996) diskuterar gränser bland kategorierna ”hem” och ”arbete” i 
termer  av  genomtränglighet mellan  kategorierna.  Gränsernas  genomtränglighet 
och  därmed  den  konkreta  rörligheten  dem  emellan  beror  på  de  aktuella 
kategoriernas  likheter och även på hur aktörerna handlar  i gränsområden. Men  i 
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fall  när  kulturella  kategorier  associeras  med  nationella,  etniska  och  religiösa 
identiteter, handlar det om minimala likheter och kategorier som generellt är svåra 
att  förändra.  Detta  innebär  att  anpassning  och  rörlighet  mellan  åtskilda 
kategorier/fält  i  hög  grad  är  begränsade,  såvida  inte  aktörerna  tar  initiativ  och 
agerar  för  att  passera  hindrande  strukturer.  Med  andra  ord  beror  rörligheten 
mellan  fälten  främst  på  hur  dessa  skillnader  hanteras  i  aktörernas  handlingar. 
Kulturmöten  kompliceras  ytterligare  av  den  heterogenitet  inom  fältet  vars 
eventuella  utjämning  praktiskt  taget  är  en  premiss  för  att  kulturmöten 
överhuvudtaget  ska  diskuteras  i  termer  av  kreativa  möjligheter.  Om  denna 
utjämning  inom  fältet  inte  kan  uppnås,  är  heterogeniteten  längs  kategoriernas 
gränser  så  stor att möjligheterna att åstadkomma  fungerande  strategier drastiskt 
försämras. Kulturella motsättningar skulle i detta fall vara ett mer troligt utfall än 
kreativa lösningar.  

Ett  problem  vid  studier  av  social  klassificering  beror  på  att  vi  uppfattar 
kognitiva  strukturer  som  givna.  Ett  sätt  att  överbrygga  detta  är  att  relatera 
kognitiva strukturer till den fysiska omgivningen genom att fokusera på distinkta, 
rumsligt  indelade områden  i vilka människans vardagsliv utspelas. Detta skulle  i 
sin  tur  ge  inblick  i  hur  ting  i  denna  tillvaro  är  sammanfogade  i  våra  tankar, 
eftersom  fysiska  avgränsningar  underbygger  och  förkroppsligar  våra  mentala 
gränser. Mentalt  avstånd  och  närhet manifesteras  i Zerubavels  (1996)  teoretiska 
begrepp som ”layout” av olika objekt, såsom museum och affärer i en stad, pärmar 
i ett arbetsrum, olika institutioner inom ett universitetscampus eller en uppsättning 
regler som hjälper oss att hålla isär det privata och det offentliga, det främmande 
och det bekanta och  så vidare.    I det vardagliga  livet använder människor olika 
ritualer som är utformade för att skapa mentala distanser såväl som att överbrygga 
dessa. Ritualer kring en bröllopsceremoni är till exempel ett sätt för de inblandade 
familjerna  att  överbrygga  framträdande  sociala  och  kulturella  skillnader. 
Arrangerade  äktenskap  kan  i  detta  fall  förstås  som  ett  sätt  att minimera  dessa 
skillnader och därmed undvika eventuella konflikter.  

Hur vi sammansätter  likartade objekt, egenskaper, händelser och handlingar  i 
mentala  kluster,  och  hur  vi  särskiljer  olika  mentala  kluster  ifrån  varandra,  är 
processer  som  är  avgörande  för  förståelsen  av  hur  vi  generellt  organiserar  den 
yttre världen i vara tankar. I den bemärkelsen utgör schemata och strukturer i den 
fysiska, sociala och kulturella miljön som relaterar till dessa schemata en analytisk 
enhet  i  vilken möjligen  hittas mekanismer  som  aktiverar  och  reglerar  kognitiva 
processer  (DiMaggio,  1997).  Mot  denna  bakgrund  kan  vi  föreställa  oss  att 
kulturmöten  innefattar  en  mer  eller  mindre  lyckad  ”transaktion”  bland 
kulturbestämda mentala kluster.  I verkligheten sker denna process med specifika 
ritualer och handlingar, som utförs av  inblandade aktörer. Dessa aktörer behöver 
särskilda förmågor för att handla taktiskt, framför allt för att förmå andra aktörer 
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att  samverka.  Kulturmötens  sammanhang  är  i  så  hög  grad  krävande  att  några 
lösningar knappast  är möjliga utan  speciella  taktiker. Därför  är den  ”strategiska 
aktören”, som tidigare beskrivits, den som kan ingripa i så komplexa situationer. I 
litteraturen  som  behandlar  alternativa  handlingsstrategier  (se  Fligstein,  2001) 
beskrivs hur den  typen av aktörer agerar  taktiskt under olika maktförhållanden. 
Det  som  är  gemensamt,  utmärkande  för  alla,  är  att  de  lyckas  ”tillägna”  sig  de 
andras  perspektiv  för  att  övertala  dem  att  ingå  i  samarbete. Under  vardagliga 
förhållanden upprätthåller strategiska aktörer lokala ordningar inom ett visst fält, 
men  i  samband  med  kriser  kan  somliga  uppträda  som  entreprenörer  och 
antagligen skapa nya ordningar eller förändra gamla. I anknytning till detta är det 
rimligt att förvänta sig att kulturmöten alltid behöver sina ”strategiska aktörer” om 
de  ska nyttjas  som  resurs. Dessa aktörer behövs både  för utjämning av det egna 
sociokulturella  fältet  och  för  utformning  av  strategier  för  mottagande  av  nya 
kulturella inslag.  
  Om  vi  utgår  ifrån  att  människor  agerar  så  att  de  använder  kultur  på  ett 

strategiskt  sätt,  då  kan  den  kulturella  omgivningen  som  vi  socialiserats  in  i 
uppfattas som en källa till större resurser, valmöjligheter och variationer (Swidler, 
1986; Bourdieu, 1991; DiMaggio, 1997). Kulturella erfarenheter kan vara en styrka. 
De  kan  generellt utveckla våra  färdigheter,  eller  kultivera vårt habitus  och våra 
attityder, men hur vi agerar i ett kulturmöte beror inte bara på ett sådant kulturellt 
underlag. Människor  är  i  realiteten  inte  särskilt  benägna  att  bryta  sig  ur  gamla 
strukturer och söka nå fördelar med förnyade eller helt nya strategier, utan snarare 
undviker  de  att  överge  etablerade  sätt  att  leva.  I  anslutning  till  Swidlers  (1986) 
resonemang beror det inte på att människor är bundna till kulturella värderingar, 
utan på att de inte är villiga att byta ut kända handlingsstrategier för vilka de har 
kulturell utrustning. Men krissituationer kan uppenbarligen  förmå människor att 
ifrågasätta  gamla  strukturer  (Fligstein,  2001)  och  vilja  utöka  den  kulturella 
repertoaren.   

För  att  förstå  kulturmötens  inre  logik  och  deras  särskiljande  kulturella 
egenskaper  krävs  främst  större  kunskaper  om  hur människor  som  tillhör  olika 
kulturella  fält  hanterar  kulturskillnader  i  dessa  möten.  Huvudtanken  är  att 
människor  inte  förhåller  sig  på  samma  sätt  till  vardagliga  handlingar,  utan  att 
deras  beteenden  beror  på  kulturella  erfarenheter  och  kompetenser.  Kulturell 
kompetens,  i den enklaste meningen,  refererar  till  inlärda  förmågor att orientera 
sig och verka i fler än en kulturell kontext, på ett sätt som är likformigt med övriga 
gruppmedlemmar vad gäller värderingar,  tro, seder, språk och så vidare  (Padilla 
och  Perez,  2003).  I  ett  kulturmöte  finns  inte  denna  likformighet  (om  kulturen 
betraktas som resurs), och ingen av de deltagande parterna eftersträvar den heller. 
Möjligheterna  väntas  istället  uppstå  när  denna  likformighet  utmanas  av  nya 
kulturella  konstellationer.  Därför  är  tillgång  till  större  kulturella  resurser  och 
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skicklighet att nyttja dessa avgörande för att åstadkomma ”innovativa pragmatiska 
lösningar” med kulturella resurser som medel. För att detta ska vara möjligt krävs 
även  fungerande  taktiker  som utformas och  tillämpas av  strategiska aktörer och 
likaså väl organiserade kulturella erfarenheter inom gruppen. Det sistnämnda kan 
möjligen  underlätta  för  övriga  inblandade  i  ett  kulturmöte  att  orientera  sig  och 
samarbeta under rådande villkor och eventuellt bidra till att förändra eller utveckla 
existerande sociokulturella fält när sådana intentioner finns.  

Hur  aktuella  grupper  och  skickliga  sociala  aktörer  som  företräder  dessa 
uppträder i situationer som kännetecknas av kulturskillnader, och hur de handlar 
för att minimera negativa påföljder av dessa (både inom gruppen, och i förhållande 
till  den  motsatta  parten  i  kulturmöten),  är  frågor  vars  svar  kan  ge  inblick  i 
kulturmötenas  inre  logik.  Med  utgångspunkt  i  Simmels  resonemang  om  de 
spänningar som genereras i kulturmöten genom att deltagarna uppfattar distansen 
respektive närheten, är min avsikt att söka vidare  teoretiska  lösningar genom att 
analysera  dessa  processer  i  ett  sociologiskt  kognitivt  perspektiv.    För  att  kunna 
förstå  vad  människor  gör  med  kulturella  resurser  under  kulturmötens  villkor 
behöver vi också en tydligare bild av hur de kognitiva gränsdragningarna mellan 
skilda  kulturella  kategorier  förändras  till  följd  av  dessa  handlingar. 
Handlingsstrategierna som uppstår  i egenskap av kulturella produkter och deras 
återkoppling  till  kognitiva  processer  utgör  här  en  analytisk  enhet. Med  dessa 
teoretiska  utgångspunkter  och  med  stöd  av  det  empiriska  resultatet  (se 
sammanfattningen av artiklarna), analyseras i det följande avsnittet avhandlingens 
huvudfrågeställningar:  kulturmötens  grundläggande  förutsättningar,  strategier 
som hjälper till att hantera kulturella motsättningar samt effekter av dessa.  
 
 

EMPIRISK REDOVISNING 

Kulturmötens grundläggande förutsättningar 
 

I marginaliserade geografiska regioner, där människor känner sig vara utanför 
den nationella ekonomiska dynamiken och där globaliseringsprocessen ställer krav 
på omfattande  förändringar, har uppstått utvecklingsvillkor  som är  specifika  för 
just  dessa  områden.  Tre  av  fyra  kommuner  där  fallstudierna  ägt  rum  är 
karakteristiska  i  den meningen  att  alldagliga  problem  blivit  intensivare  och  fått 
proportioner  som  knappast  vore  möjliga  att  lösa  med  lokala  resurser.  Höga 
förväntningar på att den typen av problem ska  lösas på regional nivå har tvingat 
lokala auktoriteter att bemöta allt mer utbredda och komplexa problem. På grund 
av detta har frågor om integration och mångfald blivit hemmahörande i regionala 
utvecklingsplaner  (Nylund,  2004).  Problem  som  bristande mänskliga  resurser  i 
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glesbygdsområden,  segregationsproblem  i  storstadsregioner  –  med  sociala 
spänningar som följd – krav på ekonomisk utveckling och internationalisering har 
öppnat  för ständiga diskussioner om hur man kan  lösa dessa problem med egna 
potentialer.  I  vissa  fall  har  ansträngningarna  lett  till  idéer  och  initiativ  med 
påtagliga  inslag av  innovativa element, såsom att kulturmötens kreativa kraft  tas 
till vara. Sålunda finns en koppling mellan idéerna om integration av invandrare, 
behov  av  invandring  för  att  kunna  vidare  utvecklas  och  internationalisering. 
Intresse  för människor med  andra kulturella  erfarenheter har på grund av detta 
blivit en del av realiteten och även ett tänkbart verktyg för lokal utveckling som är 
inriktad  på  holistisk  problemlösning  (se  Artikel  I  och  II).  Därmed  har  ett mer 
innovativt perspektiv på invandringen inträtt. 

Mot denna bakgrund kan invandringen från land till land, liksom invandrares 
interna  mobilitet  från  region  till  region,  betraktas  som  förflyttning  av  ett 
snabbväxande humankapital  (Heikkilä & Peltonen,  2002). Det bygger på  att nya 
färdigheter, nätverk, utländska kontakter,  språk och kompetenser börjar  ses  som 
viktiga  resurser,  och  allt  mer  integreras  i  befintliga  strukturer.  Vi  vet  att 
övergripande  strukturella  förändringar  generellt  leder  till  större  kulturella 
kontaktytor, men motsättningarna som uppstår i konkreta situationer behöver inte 
utvecklas  till  öppna  konflikter  (Ekstedt  et  al.,  1994).  Tvärtom  kan  kulturella 
spänningar tillföra något nytt och generera engagemang hos människor. För vissa 
grupper  och  individer  innebär  detta  en  större  öppenhet  för  förändring, 
ifrågasättande av  lojaliteter, villighet att  ta risker samt ökad  fördomsfrihet, något 
som  definitivt  inte  är  självklart.  Vi  har  kunnat  se  att  invandrarföretagare  av 
libanesiskt  ursprung  (se Artikel  III)  vågar  lämna  den  etniska  gemenskapen  till 
förmån för en mer självständig position, detta på grund av att de ser möjligheter 
för  sin  verksamhet  just  i  kulturmöten.  Kombinationen  av  dåligt  utgångsläge  i 
invandrarlandet och etniska resurser som invandrare förfogar över gynnar etniskt 
företagande  (Gold, 2005), men när människor går  ifrån den  etniska miljön är de 
villiga  och  kapabla  att  ta  initiativ  och  med  företagsamhet  hantera  kulturella 
motsättningar. För den marginaliserade glesbygdens del ger kulturella spänningar 
upphov  till  en  mer  positiv  attityd  till  främmande  kulturer  som  också  hjälper 
trakten  att  hävda  sig  bland  andra  regioner med  större  befolkning  och  generellt 
bättre  förutsättningar  för  utveckling.  Öppenhet  för  främmande  kulturer  och 
villighet  att  ingå  i  kulturellt  komplexa  relationer  omvandlas  här  till  ett  relativt 
effektivt sätt att marknadsföra glesbygdsregioner (se Artikel I och II). 
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Kris som villkor för kulturmöte   
 
Sociala aktörer producerar och reproducerar ständigt det sociala livet (Giddens, 

1984), men  under  vissa  förhållanden,  t.ex.  kriser,  är  aktörerna mer  benägna  att 
ifrågasätta sina beteendemönster och att acceptera alternativa modeller (Giddens, 
1991).  I det empiriska materialet visar sig kriser vara en viktig drivande kraft  för 
påföljande  processer.  De  kategoriseras  som  ”överlevnadsfrågor”,  dock  på  olika 
nivåer. Det handlar om  instabiliteten som  följer av en ständigt ökad avfolkning  i 
glesbygdskommunerna, en trend som trots många åtgärder inte minskat och som 
bedöms  fortsätta  om  inte  något  dramatiskt  görs  (se  Artikel  I  och  II).  En  lika 
allvarlig  krissituation,  men  nu  på  individnivå,  kan  uppmärksammas  bland 
Sverigelibanesiska  företagare när omständigheterna  tvingar dem att välja mellan 
arbetslöshet  och  starkt  beroende  av  den  etniska  gemenskapen  (se  Artikel  III). 
Krisen  kan  ses  här  som  en  underliggande  och  betydelsefull  faktor  bakom  att 
människor mobiliserar sina krafter och söker lösningar. 

Krisförhållanden kräver  i  regel  en viss  förändring  för  att krisen  ska hanteras 
och övervinnas, och dessa förändringar introduceras av ”strategiska aktörer”. I de 
studerade fallen är instabiliteten och krismedvetenheten de huvudsakliga villkoren 
för  initiering och successiv utformning av relationer betecknade som kulturmöte. 
Kulturmöten  framträder  då  som  ett  påtvingat  ”innovativt  moment”,  vilket 
framförallt väntas öka utsikterna till att krisen hanteras och löses. Förväntningarna 
går ut på att  skapa  långsiktiga  effekter. Det handlar om  att  stimulera det  lokala 
samhällets  utveckling  som  blivit  utarmat  på  grund  av  lokala  problem, 
globaliseringskrav och generella strukturförändringar (se Artikel I och II), eller att 
som invandrarföretagare hanterar problem med arbetslöshet och isolering i etniska 
enklaver (se Artikel III). Med andra ord blir möten med ”de främmande” aktuella 
först när behovet att förändra något upplevs som oundvikligt. Krisens betydelse är 
uppenbar  även  när människor  från  olika  sociokulturella  och  institutionella  fällt 
mobiliseras för samarbete med motiven att motstå krisen.   

När kulturmöten, eller snarare de kulturella resurser som dessa möten medför, 
uppfattas  och  lanseras  som  en  källa  till  innovation,  räknar människor  i  själva 
verket med dessa mötens  inneboende  förändringspotential. Förväntningarna går 
ut  på  att  samarbete  med  aktörer  som  identifierar  sig  med  andra  kulturella 
gemenskaper  kommer  att  leda  till  nya  erfarenheter  och  kunskaper.  Detta  tros 
resultera  i  en  bredare  förändring,  eventuellt  utveckling  (se  Artikel  I  och  II), 
och/eller arbetstillfällen (se Artikel III). Förvisso exkluderar inte denna inställning 
de tänkbara motsättningar som kulturmöten kan innebära, utan de är medräknade 
och förväntas att med hjälp av olika strategier kunna reduceras till hanterbar nivå.  

Kulturmöten  kräver  att  pluralistiska  attityder  och  värderingar  har  en  bred 
folklig förankring. Att inbjuda till ett kulturmöte innebär att nya handlingsmönster 
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behöver accepteras och/eller praktiseras, och därför krävs en stödjande omgivning. 
Sådan  utveckling  innefattar  ofta  genomgripande  omställningar  som  rör  rutiner, 
seder, värderingar, symboler och beteendemönster. Av den anledningen orienteras 
förändringsarbetet  i  första  hand  till  det  omgivande  samhället.  Instabila 
förhållanden  i  de  studerade  kommunerna  underlättar  detta  förberedande  och 
förändringsarbete. Likaså är invandrarentreprenörernas avståndstagande från den 
egna  gruppen  och  inträde  i  den  svenska  kulturella  sfären  en  process  som 
paradoxalt  nog  påskyndas  av mottagarlandets  hindrande  strukturer  och  av den 
marginalisering som följer med denna (se Artikel III). Kulturmöten kan därför ses 
som  en  slags  förändringsprocess  som berör  alla deltagande parter och  som  äger 
rum  både  inom  gruppen  och  mellan  de  inblandade  parterna.  Instabila 
förhållanden tycks vara viktiga för att strategiska aktörer respektive entreprenörer 
ska  träda  fram,  men  det  är  bara  en  av  många  faktorer  som  påverkar  denna 
utveckling.  Vi  har  också  kunnat  se  att marginaliserade  invandrargrupper med 
knappa sociala kontakter och motsättningar  inom gruppen utgör exempel på den 
typ av kulturmöte vars aktörer accepterar status quo, trots att instabiliteten/krisen 
är uppenbar (se Artikel IV).  
 

 
Inomgruppsstrategier 
 

Inomgruppsstrategier  handlar  om  en  viss  överenskommelse  mellan  egna 
gruppmedlemmar vad gäller förankring av den innovativa idén och acceptans av 
de  kommande  förändringarna.  Dessa  förändringar  handlar  om  ett  nytt  eller 
modifierat  beteendemönster  som  gestaltas  av  enskilda  individer  eller  mindre 
grupper,  för att  så småningom accepteras av övriga samhällets medlemmar eller 
enskilda sociala grupper. Förändringarna motiveras i detta fall med nya kulturella 
inslag.  I Murdocks  (1961)  generella  beskrivning  av  kulturförändringsprocessen 
manifesteras  innovationer  främst  som  stora  uppfinningar  som  inbegriper  nya 
beteendemönster;  lånade eller diffusa  innovationer och en blandning av nya och 
gamla  beteendeformer.  För  innovationer  som  förväntas  uppkomma  genom 
kulturmöten  är  det  den  sistnämnda  formen  som  gäller.  Dessa  innovationer 
inträffar  som  konsekvens  av  att  gamla  rutiner  och  beteendeformer  uppvisat 
ineffektivitet. Kriser och instabilitet som underbygger sådana förhållanden kräver 
omgående förändringar och underlättar därför mobilisering av fler människor.  

I vilken utsträckning som dessa  innovationer blir accepterade och  integrerade 
inom gruppen beror på en mängd olika förhållanden, men det som alltid är svårast 
att övervinna är  inomgruppens maktordningar.  I den meningen är kris en viktig 
omständighet  här,  för  den minskar  effekten  av  de  rådande maktförhållandena. 
Den  leder  till  att  ”kalkyler”  av  möjliga  kostnader  och  vinster  bland  olika 

29 



intressegrupper generaliseras. När kostnaderna  för en eventuell  förändring  ställs 
mot vikten av att upprätthålla och vitalisera regional utveckling  (se Artikel  I och 
II), eller uppnå ekonomiskt och socialt erkännande såsom i invandrarföretagarnas 
fall (se Artikel III), är människor kapabla att reflektera på ett helt annat sätt. Med 
andra  ord  blir  de  betydligt  villigare  att  samarbeta  och  mer  mottagliga  för 
förändring, även  för en sådan som  inkluderar  främmande kulturella  inslag. Med 
mer  mångfaldiga  kulturella  resurser  –  en  större  kulturell  repertoar  –  ökar 
valmöjligheterna  när  en  handlingsstrategi  ska  utformas  (  Swidler,  1986).  Ett 
effektivt  sätt  att  förmedla  en  innovativ  idé  är  att  direkt  relatera  ”krisen”  till 
”möjligheterna”. Den retorik som används för att genomföra detta  inom gruppen 
betecknas  här  som  ”krisretorik”.  Krisretorikens  argumentation  bygger  på  en 
sammankoppling mellan extrema  förhållanden. Detta kan utryckas med  följande 
parafraser: Om vi  inte accepterar främmande  inslag sätter vi överlevnaden  i våra 
trakter på spel och, om jag inte är villig att anta delar av den svenska kulturen, så 
kan  jag knappast  räkna med  att  företaget överlever. Krisen är  förvisso  en viktig 
faktor i denna process, men att enbart ha en insikt om krisen är inte tillräckligt för 
att  en  förändringsprocess  ska  påbörjas.  För  invandrargrupper med  begränsade 
etniska resurser och ringa sociala kontakter i majoritetssamhället är  just krisen en 
ofrånkomlig väg till marginaliseringen (se Artikel IV). 

Strategier  som  tillämpas  i  syfte  att  förankra  dessa  kulturella  innovationer  är 
förvisso  beroende  av  befintliga  institutioner  och  sociala  förbindelser  som 
sammanlänkar  strategiska/innovativa  aktörer med den  övriga  befolkningen  eller 
gruppmedlemmar.  Hur  dessa  strategier  gestaltas  är  avhängigt  av  tillgängliga 
resurser. Innovativa aktörer med anknytning till starka institutioner har betydande 
resurser  i  form  av  social  kapital  och  nätverk  som  de  medvetet  nyttjar  för  att 
mobilisera  fler människor (se Artikel  I och  II). Att sprida  information, överskrida 
gränser och nå olika samhällsgrupper i den aktuella omgivningen är avgörande för 
att  strategierna  ska  förankras.  För  individuella  aktörer  är  den  innovativa  idéns 
bemötande  inom  gruppen  sammankopplad  med  förmåga  att  balansera  mellan 
etniska  resurser  och  nätverk  som  sträcker  sig  bortom  etniska,  politiska  och 
nationella  gränser  (se  Artikel  III).  Balansen  är  i  detta  fall  viktig  för  att  inte 
försumma  den  etniska  lojaliteten.  Vidare  används  dessa  resurser  för  att 
underbygga  ekonomiska,  politiska  och  kulturella  intressen  i  aktuella  kulturella 
bakgrunder,  för  att  aktören  sedan  ska  kunna  etablera  sin  verksamhet  i  det 
utvidgade rummet.  
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Mellangruppsstrategier 
 

Mellangruppsstrategier  åskådliggör  hur  parterna  som  ingår  i  ett  kulturmöte 
handlar för att  försonas med de olikheter som vanligen uppfattas vara ett hinder 
för  samarbete  och  relationsutveckling. Aktörerna  i  kulturmöten  organiserar  sina 
handlingar  på  ett  sätt  som  förväntas  minska  kulturella  motsättningar  när  de 
interagerar med varandra. I tidigare forskning har denna typ av strategier främst 
sammankopplats  med  dimensioner  som  har  sina  motsvarigheter  i 
akulturalisationsteori, det vill  säga  att  strategier utgår  från  kulturell  orientering. 
Ekstedt  et  al.  (1994)  beskriver  till  exempel  strategier  för  hantering  av  kulturella 
friktioner i ett organisatoriskt sammanhang med en kombination av två variabler. 
En av dem är organisationernas orientering i fråga om att bevara kulturell enighet 
eller  förespråka  mångfald,  och  den  andra  gäller  organisationernas  öppenhet 
respektive  slutenhet  för  omvärldens  impulser. Det mest  fördelaktiga utfallet  för 
organisationer  blir  därmed  kulturpluralistisk  orientering.  Till  skillnad  från 
ovanstående exempel är handlingsstrategierna främst inriktade på vad människor 
gör när den kulturpluralistiska orienteringen  redan accepterats, det vill  säga när 
medverkande parter  i ett kulturmöte redan funnit att mångfald och öppenhet  för 
främmande  kulturella  resurser  kan  gynna  deras  intresse.  Av  den  orsaken  är 
parterna  också  motiverade  att  söka  taktiker  som  kan  hantera  kulturella 
motsättningar.  Detta  betyder  inte  att  aktörernas  handlingar  och  färdigheter 
kommer  att  leda  till  större  likheter,  utan  tanken  är  att  med  lämpliga 
handlingsstrategier  till viss del kompensera bristande gemensamheter, detta med 
nya överbryggande strukturer som stöder samarbetet även om skillnaderna består. 
Vid  sidan  av  handlingsstrategiernas  konkreta  effekter  verkar  även  långsiktiga 
spontana  processer  av  social  påverkan  som  knappast  är  möjliga  att  urskilja. 
Vanligtvis  pågår  dessa  processer  i  alla  situationer  när  två  olika  kulturella  fält 
befinner  sig  i  närheten  av  varandra  (Axelrod,  1997), men  spontana  effekter  är 
svagare  vid  större  kulturella  skillnader  och  alltför  långsiktiga  för  att  tänkas  ha 
någon betydelse.  

I det empiriska materialet har jag identifierat fyra olika mellangruppsstrategier 
som  aktörerna  gestaltat  och  tillämpat  för  att  hantera  kulturella motsättningar  i 
interaktionen. Dessa  är  följande: 1)  status quo‐strategi,  2)  frikopplingsstrategi, 3) 
selektiv strategi och 4) kulturblandningsstrategi. Kulturmötenas aktörer betecknas 
här  som  ”mottagare”  (representanter  för  svenska  institutioner  och/eller 
individuella aktörer) och ”invandrade” (representanter för utländska institutioner 
och/eller  individuella aktörer).  I anknytning  till det kognitiva perspektivet kan vi 
föreställa  oss  att  aktörerna  handlar  mot  bakgrund  av  särskilda  kulturella 
kategorier/fält som försörjer dem med kulturella resurser. I takt med att deltagarna 
försöker  finna nya kulturella element  för att utöka sina resurser,  fokuserar de på 
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kulturella skillnader. Eftersom motiven till mötena är just att utöka den kulturella 
repertoaren,  finns  inget  utrymme  för  protektionism.  Det  är  en  gemensam 
karakteristisk  egenskap  för  tre  av  fyra  identifierade  strategier.  Parterna  i 
kulturmöten  försöker  visa  upp  dessa  skillnader  genom  att  betona  kulturella 
element  som  är  representativa  för  regionen  respektive  för  nyinflyttade  i 
kommunen (se Artikel I och II), eller för invandrarföretagarnas etniska gemenskap 
(se  Artikel  III).  Deltagarna  vill  synliggöra  de mest  autentiska  och  tilldragande 
kulturella elementen för varandra. I likhet med Swidlers (1986) resonemang gör sig 
kultur explicit och välartikulerad under instabila perioder. Kulturmötet associeras 
med instabiliteten, både på grund av förhållandet till den kris som inspirerat själva 
idén  om  att  söka  förnyelse  i  främmande  kulturer  och  på  grund  av mötets  inre 
spänningar, då mycket av det  sedvanliga  inte  fungerar. Kulturella  resurser visar 
sig  då  i  form  av  ”yttre  kultur”,  det  vill  säga  de  uttrycks  med  öppna 
beteendeformer  (Ekstedt  et  al.,  1994). Det  handlar  om mat, musik,  dans,  resor, 
kläder, historier, ceremonier och  fester  (se Artikel  I och  II), men också när dessa 
kulturella utryck omvandlas till en företagsidé och i den egenskapen marknadsförs 
(se  Artikel  III).  Yttre  kulturella  uttrycksformer  är  lockande  för  människor.  De 
upplevs  som  exotiska  och  har  traditionellt  nyttjats  i  situationer med  avsikt  att 
sammanföra  människor  och  stärka  deras  kontakter.  Dessa  kultiverade  och 
efterfrågade  former  av  att möta  ”andra” har kontinuerligt och medvetet nyttjats 
bland  deltagande  parter  i  de  studerade  grupperna.  Likheter  har  också 
uppmärksammats,  men  inte  mer  än  i  frågan  om  personliga  affiniteter  och 
universella  inslag  vilka  kategoriserar  människor  i  termer  av  allmänmänskliga 
karakteristika.  I  vissa  fall  har  även  geografiska  och  klimatrelaterade  likheter 
påpekats som viktiga och stimulerande dimensioner  för en positiv utveckling  (se 
Artikel II). I det följande diskuteras specifika drag i de fyra handlingsstrategierna 
var för sig.  
 
 
Status quo-strategi 
 

Status quo‐strategi hittas i möten mellan en grupp marginaliserade invandrare 
av  arabiskt  ursprung  och  det  svenska  majoritetssamhället  (se  Artikel  IV). 
Gruppens marginaliserade position vittnar om att denna strategi uttryckligen inte 
fungerar, vilket  ingalunda gör den mindre  aktuell att urskilja och beskriva. Den 
svenska parten  i kulturmöten, det vill säga samhällsinstitutioner som  invandrare 
dagligen  kommer  i  kontakt  med,  hanterar  kulturmötena  med  formella 
rutinmässiga  strategier  inbyggda  i  landets  integrationspolicy.  Å  andra  sidan 
bygger den arabiska invandrargruppens strategi på en stark tilltro till den formella 
samhällsorienteringen mot pluralistisk integration och på en hel del bedömningar 
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som  bottnar  i  denna  tilltro. Med  andra  ord  demonstrerar  båda  parter  adekvat 
orientering i detta möte, dock utan några konkreta handlingar. 

Intresse  för  och  idéer  om  att  handla  på  ett  sätt  som  kringgår  kulturella 
motsättningar  saknas  i  själva  verket  inte.  Snarare  är  dessa  idéer  svårare  att 
upptäcka.  Detta  beror  dels  på  att  marginaliseringen  i  sig  begränsar 
kommunikation mellan parterna, dels på att  integrationsinvesteringar har en mer 
inåtvänd karaktär som  inte ger några synliga eller omedelbara effekter. Även om 
interaktion mellan  parterna  saknas,  ryms  i  denna marginalisering  en  önskvärd 
orientering. Det rör sig om ett aktivt ställningstagande och medvetna beslut som 
inriktar  sig  på  att  stödja  kulturmötenas  faktiska  villkor  inbäddade  i 
majoritetssamhället. Invandrarnas utgångspunkt är att integrationspolicyn, så som 
den  framställs  i  det  svenska  kulturpluralistiska  samhället,  ska  bejakas  och  dess 
inriktningar följas. Därför utvecklar inte dessa invandrare sina strategier mer än att 
samtycka  till  givna  villkor,  vilket  uppfattas  vara  i  enlighet  med 
integrationspolicyn. Det handlar till exempel om att självständigt fatta beslut som 
ger  större chans  till  integrationen. Genom att bosätta  sig  i en glesbygdskommun 
och undvika  segregerade  storstadsmiljöer ökar  integrationsmöjligheterna. Närhet 
och  synlighet  som  karakteriserar  dessa miljöer  förväntas  leda  till  fler  kontakter 
med den svenska befolkningen, bättre villkor för språkinlärning och inte minst till 
arbete. Men samtidigt som invandrare stödjer den allmänna uppfattningen om hur 
integrationen går till och handlar i den riktningen, möter de en hel del svårigheter. 
Kulturella  särdrag och  sociala koder blir omöjliga att  lära  sig eftersom kontakter 
med den svenska befolkningen sker i en mycket begränsad omfattning och enbart i 
formella sammanhang. Denna utveckling  leder  till ytterligare problem då  inträde 
på arbetsmarknaden visar sig kräva en bred kulturell kompetens. Vidare  innebär 
detta  flera  negativa  effekter  karakteristiska  för  marginalisering.  När 
integrationsprocessen som utspelas  i den offentliga sfären ”gått  fel”, och när den 
privata kulturella sfären bevarats, blir resultatet en ytterligare separation, isolering 
och en status quo‐situation vad gäller hantering av kulturella motsättningar.  

Kulturmötens potential kan  förvisso  inte uppnås genom att  låta grupper med 
olika kulturella  erfarenheter  existera  i närheten  av varandra och  förvänta  sig  att 
självklara  motsättningar  kommer  att  upphöra  därför  att  parterna  har  adekvat 
orientering,  eller  på  grund  av  spontana  anpassningsprocesser  (social  påverkan) 
som med tiden kan få människor närmare varandra. Det som istället behövs är ett 
”spelrum”  där  båda  parter  kan  yttra  sina  kulturella  erfarenheter.  Kulturmöten 
kräver att deltagande parter avsiktligt handlar för att besvara varandras försök att 
finna  sin plats  i detta  samspel.  Integrationen  är  förvisso möjlig  enbart när  båda 
parter  i ett kulturmöte  lyckats  inse nyttan med varandras kulturella resurser och 
försöker använda dem. I annat fall förstärks kulturella skillnader och vidmakthålls 
kulturella gränser mellan invandrare och mottagare.  
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Frikopplingsstrategi 
 

Frikopplingsstrategi  har  identifierats  i  möten  mellan  de  thailändska  och 
svenska  aktörerna  när  de  samarbetat  och  byggt  upp  sina  relationer  i  syfte  att 
genomföra  ett  gemensamt  projekt  (se Artikel  I). Denna  strategi  har  uppkommit 
som svar på att parterna tillhör olika kulturella fält, vars gränser skarpt definieras 
av  nationella,  etniska  och  religiösa  skillnader.  Ingen  av  de  deltagande  parterna 
kunde  förverkliga  sina mål utan grundligt  samarbete med den andra parten och 
tillgång  till  dess  resurser.  Det  ömsesidiga  beroendet  har  bidragit  till  att  någon 
dominans mellan  grupperna  inte  kunnat  framträda. Aktörernas  utgångsläge  för 
samarbete  har  huvudsakligen  präglats  av  att  de  saknat  djupare  kunskaper  om 
varandras  kulturer  och  av  att  relationernas  framväxt  inte  belastats  av  parternas 
kulturella  dominans.  I  den  internationella  affärsvärlden  används  dagligen 
samarbetsscenarier  som  regleras med  hjälp  av  utpräglade  affärsmässiga  normer 
och  rutiner. Då  hanteras  kulturella  olikheter med  hjälp  av  en  arbetsuppdelning 
som  innebär kulturell separering  (Ekstedt et al., 1994). Men denna strategi skulle 
knappast  leda  någonstans  med  tanke  på  att  projektets  huvudidé  var  djupt 
inbäddad  i båda kulturerna, det vill säga att kulturmöten  i sig fullgjorde det som 
ansågs  vara  projektets  ”innovativa moment”. Därför  ställdes  också  omedelbara 
krav på att kulturskillnader  skulle hanteras på ett  strategiskt  sätt.  I övrigt är det 
svårt  att  föreställa  sig  att  thailändska  institutioner  finansierar  en  byggnad  som 
representerar detta lands viktigaste kultursymboler utan att ha försäkrat sig om att 
omgivningen och människor som de samarbetar med förstår byggnadens dignitet. 
Likaså är det osannolikt att  föreställa sig svenska aktörer  i en glesbygdskommun 
vara  djupt  engagerade  i  en  byggnad  som  varken  har  symbolisk  eller  kulturell 
förankring i det lokala samhället.  

Frikopplingsstrategi  motsvarar  här  frikopplingsmekanismer  inom  den 
nyinstitutionella teorin (Powell & DiMaggio, 1991). Strategin går ut på att aktörer 
som tillhör ett kulturellt fält (det kan även handla om  institutionella fält) kopplas 
loss  från  sina  formella  strukturer  för  att  vid  sidan  av  den  praktiska  uppgiften 
skapa  ett  sken  av  kulturell  genomtränglighet.  De  thailändska  aktörernas 
avståndstagande  från  framförallt  buddismen  sker  med  avsikt  att  på  ett 
friktionsfritt sätt nå fram till den svenska parten och den lokala omgivningen. För 
de  svenska  aktörernas  del  gäller  det  att  med  motsvarande  strategi  påvisa 
mottaglighet  och  hänsyn  gentemot  den  utländska  parten.  Strategin  väntas 
framtvinga ett slags övertygelse om att det lokala samhället besitter den kulturella 
kapacitet  som  behövs  för  att  vårda  ett  främmande  kulturmonument.  I  vilken 
utsträckning  frikopplingen  sker  och  i vilken grad de  inblandade parterna håller 
fast vid denna  frikopplig avgör  i huvudsak  strategins  effektivitet. Kulturella  fält 
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kan  aldrig  vara  tillräckligt  homogena,  även  om delkulturernas  och  olika  sociala 
gruppers  ojämlika  position  och  enskilda  intressen  minskar  med  hjälp  av 
inomgruppsstrategier. Den thailändska föreningen har till exempel inte lyckats att 
hela  tiden  hålla  fast  vid  den  gemensamt  uppnådda  frikopplingen.  Kulturella 
motsättningar  som uppkom  till  följd av detta  innebar  ett  typiskt uttryck  för hur 
negativa aspekter i kulturmöte kan framträda när tillämpning av en strategi avtar. 
Föreningen fann utvägen genom att gradvis ge upp frikopplingsstrategin och börja 
leva sitt eget liv.  

När  frikopplingen  inträffar  är  strukturerna  inte  på  något  sätt  utsatta  för 
förändring.  Vad  som  verkligen  sker  är  att  parterna  ger  optimalt  utrymme  till 
varandra  i den meningen  att  de  garanterar  att  ”främmande”  kulturella  element 
utan märkbart motstånd  kan  passera  aktuella  strukturer  och/eller  kategoriernas 
gränser.  Aktörerna  övergår  till  att  vara  en  slags  ”fria  kulturbärare”,  vars 
handlingsutrymme går över kategoriernas gränser. I interaktionen får de möjlighet 
att  nyttja  varandras  kulturella  resurser.  Denna  ömsesidighet  ökar  deltagarnas 
spelrum, och även insyn i varandras kulturella tillgångar.  

Kulturmöten  med  frikopplingsstrategi  är  knappast  möjliga  under  andra 
förutsättningar  än  att  de  sker  inom  tidsbegränsade  organisationer. När  tiden  är 
över  upphör  också  plikterna  hos  parterna  att  vara  frikopplade. Men  även  om 
denna typ av strategi inte ger några garantier om att resultaten kommer att bestå, 
kan  frikopplingen  på  grund  av  intensiva  och  täta  kontakter  leda  till  positiva 
effekter  i  båda  riktningar.  Med  andra  ord  kan  nya  erfarenheter  och  en 
avdramatiserad upplevelse av kulturmöten leda till nya utökade kontakter. 
 
 
Selektiv strategi 
 

Den  selektiva  handlingsstrategin  har  framträtt  i  kulturmöten  mellan 
representanter för en norrländsk glesbygdskommun och invandrare som flyttat till 
kommunen  från  stora  städers  förorter  (chilenare) och även  från utlandet  (ryssar) 
(se Artikel  II). Kulturmöten betraktas här av deltagarna som ett alternativ  till att 
hantera vardagliga problem. För inflyttarnas/invandrarnas del handlar det om att 
med  flytten  undvika  en  påtvingad  livsstil  som  är  utmärkande  för  segregerade 
förorter,  eller  att  helt  enkelt  söka  en  ny.  Den  mottagande  kommunen  ser  på 
invandringen som en tillgång till nya kulturella resurser och förväntar sig att dessa 
på  sikt  ska  främja  kommunens  utveckling  och  vända  den  negativa 
befolkningstrenden.  Därmed  söker  aktörerna  själva  en  förändring  och  är 
motiverade att bygga relationer med varandra under villkor som är karakteristiska 
för  kulturmöten.  Detta  betyder  att  inblandade  parter  handlar  avsiktligt  för  att 
undvika eventuella motsättningar i detta möte.  
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Denna strategi betecknas som selektiv därför att mottagarparten i kulturmöten 
väljer potentiella inflyttare till kommunen med fasta, implicita kriterier. Med dessa 
utesluts inflyttare som kan ha integrationsproblem och inkluderas dem som vill ha 
en  förändring,  det  vill  säga  i  förväg  uppvisat  intresse  att  möta  och  etablera 
relationer med  ”de  andra”. Huvudkriterium har varit  att människor  som  flyttar 
har  livsplaner, vilket betyder att de kan  formulera sina  idéer  i fråga om  framtida 
arbete,  utbildning  eller  eventuellt  företagande.  Dessutom  har  specifika 
yrkesgrupper som saknas på den  lokala arbetsmarknaden prioriterats. Eventuella 
inflyttare som inte kunnat motsvara dessa kriterier har exkluderas antingen själva 
eller  av  den  mottagande  parten.  På  så  sätt  har  utrymmet  för  att  kulturella 
motsättningar ska styra kulturmötenas utfall minimerats. 

Den selektiva strategin hanterar uppenbarligen kulturella motsättningar till en 
viss grad, men restriktionerna berör just kulturella resurser och i en vidare mening 
motarbetas paradoxalt nog ett kulturpluralistiskt mönster. I själva verket har man 
skapat en ny kategori som är både särskiljande (selekterande) och sammanfogande 
för  kulturer  i  möten.  Men  samtidigt  har  några  mer  traditionella  kategorier 
avskaffats, vilket möjliggjort inbjudan till kulturmöte och utveckling av relationer. 
Etniska,  nationella,  religiösa  och  rasmässiga  kategorier  har  förklarats  som 
inaktuella, vilket uppenbart har lockat invandrare till kommunen. Genom att en ny 
kategori  formulerats har potentiella motsättningar  reducerats. Den nya kategorin 
har en senmodern karaktär och innefattar subkategorier som definierar en modern 
reflekterande människa, en individ som har livsplaner, som strävar efter att uppnå 
en  specifik  livsstil  och  som  rör  sig  i  det  globala  rummet  för  att  utforska  nya 
möjligheter.  Dessutom  omfattar  den  nyinrättade  kategorin  professioner  som 
grundas i någon form av expertkunskap.  

Genom att mottagarparten definierar en kategori och väljer ut människor som 
passar  in,  har  tänkbara  motsättningar  i  kulturmöten  manövrerats  bort.  I  den 
bemärkelsen inbegriper strategin en viss maktordning som utrycks genom kriterier 
för  inflyttning  och  som  motiveras  med  slagordet  ”för  kommunens  långsiktiga 
utveckling”.  På  grund  av  detta  kan  den  selektiva  strategin  uppfattas  som 
protektionistisk, men det är viktigt att påpeka att den nyskapade kategorin ställer 
krav  även  på  den  inhemska  befolkningen. Det  innebär  att  somliga  kommer  att 
inkluderas  för  att  de  kan  leva  upp  till  angivna  kriterier, medan  andra  stannar 
utanför. Behov av att utveckla och internationalisera kommunen sammanför därför 
mottagarparten och ”passande” invandrare under samma kategori. Det betyder att 
kulturella motsättningar dämpats och att relationerna fått rimligare villkor för att 
vidareutvecklas.  
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Kulturblandningsstrategi 
 
Kulturblandningsstrategin  har  identifierats  i  kulturmöten  mellan  en  grupp 

Sverigelibanesiska  invandrarföretagare  och  representanter  för  den  svenska 
majoritetens kultur i vilken företagandet och kulturmötet ägt rum (se Artikel III). I 
sin  strävan  att  ordna  egen  försörjning  har  Sverigelibanesiska  företagare  valt  att 
handla  i en  riktning som gör dem oberoende  från den etniska gemenskapen och 
som  ger  dem  större  utrymme  för  att  bygga  relationer med  svenska  aktörer. De 
etniska resurserna och det etniska kulturella rummet har fungerat som bakgrund 
med  en  viktig  roll  i  invandrarföretagarnas  kulturella  förflyttning  mot 
majoritetssamhället.  Invandrarföretagare  refererar  i  detta  fall  till  sitt  libanesiska 
ursprung och betonar vikten av att vara medvetna om kulturskillnader, men också 
om att dessa aldrig behöver yttras på ett negativt sätt, vare sig i affärerna eller i det 
privata livet. Tvärtom uppfattas detta som en källa till nya idéer och en utväg från 
det  traditionella  beroendet  av  den  etniska  gemenskapens  slutna  rum. 
Majoritetssamhället ses av  företagarna som möjlighet  till ett större urval och nya 
kombinationer.  

För  att  kunna  åstadkomma  en  dubbelkulturell  kompetens  och  med  denna 
underlätta  sin  dagliga  verksamhet,  söker  företagarna  strategier  för möten med 
svenska  kunder,  leverantörer  och  myndigheter.  Företagarnas  verksamhet  är 
principiellt beroende av kulturella färdigheter, det vill säga att de har ett konkret 
intresse  av  att  agera  på  ett  kulturellt  önskvärt  sätt  eller med minsta  tänkbara 
motsättningar.  Invandrarföretagare  har  en  intensiv  relation  till  båda  kulturerna 
och  betraktar  båda  som  resurskällor, men dessa  har  också upplevts  som  hinder 
under  åren  av  immigration.  Detta  beror  dels  på  att  majoritetssamhällets 
strukturella  begränsningar  tvingat  invandrare  till  den  etniska  gemenskapens 
slutna nätverk, dels på att den etniska gemenskapen krävt  lojalitet  till gruppen  i 
utbyte  mot  de  etniska  resurser  som  de  haft  tillgång  till.  Att  samtidigt  vara 
oberoende och självförsörjande har  i detta  fall blivit en  fråga om kulturmöte. Av 
den orsaken har  en kulturblandningsstrategi utformats genom urvalet  av  enbart 
kulturella element som minskar beroendet av både värdlandets strukturer och den 
etniska gemenskapen. Denna strategi har skapat ett större handlingsutrymme  för 
aktuella företagare och en betydligt självständigare position i förhållande till båda 
kulturerna.  

Dessa nya kombinationer av kulturella element skiljer sig påtagligt åt i kriterier 
som gäller vid uppbyggnad av det lokala nätverket, det vill säga dessa präglas inte 
av den etniska tillhörigheten utan av en kulturblandning med både de svenska och 
de  libanesiska  inslagen.  Kulturblandningen  uttrycks  på  motsvarande  sätt  i 
verksamheten,  när  till  exempel  företagare  inom  restaurangbranschen  försöker 
förnya  själva  affärsidén  genom  att  komponera  olika  mattraditioner  och  inreda 
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lokaler  med  skilda  kulturella  inslag.  Med  denna  strategi  i  bakgrunden  har 
invandrarföretagare definierat en ny kategori som bygger på deras professionella 
identitet. Professionalismen upptar en stor del i detta kulturmöte. Den återspeglas i 
invandrarföretagarnas  uppenbara  ansvarstagande  för  välfungerande 
kundrelationer, det vill säga  relationer utan att kulturella motsättningar kommer 
till utryck. Det kulturella avståndet minskas dessutom med goda språkkunskaper 
och framför allt med förmåga att tolka de andras föreställningar, meningar, humor 
och  ironi. Med  andra  ord  uttrycks  på  så  sätt  en  distanserad  relation  till  båda 
kulturerna och reflexivitet över det kulturella innehållet, något som karakteriserar 
den  nya  kulturella  kategorin  och  som  har  en  dämpande  effekt  på  kulturella 
motsättningar.  

Den  svenska  parten  i  detta  kulturmöte  är  den  konsumerande  parten  och 
därmed mer passiv vad gäller utformandet av själva handlingsstrategin. Men att 
tillägna sig olika mattraditioner och konsumera dem är  i sig ett uttryck för aktivt 
deltagande i ett kulturmöte. Mottagarna påverkar utvecklingen konkret genom att 
godkänna den nya typen av matställen, som har en multietnisk karaktär istället för 
en monoetnisk karaktär. I själva verket är det den svenska kundens accepterande 
attityd  som  avgör  om  verksamheten  ska  vara  genomförbar  och  om  den  ska 
överleva konkurrensen.  
 
 
Mellangruppsstrategier – en sammanfattning 
 
De mellangruppsstrategier som har identifierats och beskrivits i det föregående 

avsnittet  sammanfattas  i  följande  figur  (se  Figur  2). Varje  strategi definieras här 
utifrån  specifika  handlingar  som  deltagarna  (den  ”mottagande”  parten  och  den 
”invandrade”  parten)  tillämpat  för  att  med  dessa  hantera  spänningar  i 
kulturmöten.  Innan de  aktuella  strategierna närmare  analyseras  i  syfte  att  förstå 
medföljande  effekter,  kan  med  den  hitintills  utförda  analysen  påvisas  att 
strategierna skapar ett särskilt handlingsutrymme för deltagarna; detta genom att 
de reser någon form av begränsning.  

Jag vill påpeka att de enskilda strategiernas handlingsutrymme blir allt större 
från status quo‐strategin till kulturblandningsstrategin, vilket sammanhänger med 
hur  detta  utrymme  avgränsats.  I  status  quo‐strategin  saknas  handlingsutrymme 
helt eftersom parterna förhåller sig passivt till varandra; i frikopplingsstrategin är 
handlingarna  strikt  avgränsade  genom  att  dessa  utförs  i  en  tidsbegränsad 
organisation, vilket betyder att handlingsutrymmet också är strikt avgränsat; i den 
selektiva strategin är handlingsutrymmet stort i den mån som de givna kriterierna 
tillåter detta; och kulturblandningsstrategin har ringa begränsningar, det vill säga 
relativt  stort handlingsutrymme eftersom den bestäms  framför allt av aktörernas 
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skicklighet  att  kombinera  tillgängliga  resurser  för  det  egna  syftet.  För  att  förstå 
handlingsstrategiernas djupare  innebörd analyseras  i nästa avsnitt mer  ingående 
hur dessa frambringar effekter.  
 

                                                

                                               Figur 2: Mellangruppsstrategier  kriterier 

                                                
 

Handlingsutrymme                            

  
 
 
 
 
 

 
Frikopplings‐ 

strategi 

Kombinerar  Kultur‐ 

 
Selektiv 

      strategi 

blandnings ‐
strategi 

 
Status quo‐ 
strategi 

kulturella 

In
va
nd
ra
re
ns
 h
an
dl
in
ga
r  element fritt 

Bemöter 
selektions‐
kraven 

Tidsbegränsad 
frikoppling  

Tidsbegränsad  Selekterar  Accepterar  

  P
as
si
v  frikoppling         kraven  kulturella 

 

element fritt 

  

 
                Passiv 

Mottagarens handlingar 

39 



 
Handlingsstrategiernas effekter och deras kognitiva 
implikationer 
 
Aktörer  som  är  inblandade  i  kulturmöten  stävar  efter  att  uppnå  en  viss 

förändring eller förnyelse genom att integrera främmande kulturella element. I den 
meningen är pluralistisk integration den ideala modellen för alla inblandade parter 
och  utgångspunkt  för  deras  handlande.  Effekter  av  de  handlingsstrategier  som 
deltagarna  använder  i  syfte  att minska  kulturella motsättningar  och  nyttja  den 
kreativa potentialen  analyseras på  två nivåer. Den  ena  berör  konkret uppnådda 
effekter genom överbryggande handlingar, beteenden, objekt och så vidare, medan 
den andra relaterar till kognitiva strukturer, det vill säga hur kognitiva kategorier 
som avgränsar aktuella kulturella  fält  förändrats  till  följd av dessa effekter. På så 
sätt  framhävs  innebörden  av  den  kreativa  heterogeniteten  som  parterna  i 
kulturmöten  åstadkommit,  även  hur  denna  heterogenitet  gestaltas  och 
permanentas i förhållande till aktuella strategier. I det följande beskrivs effekter av 
de identifierade strategierna.  

Status quo‐strategin är den enda av de fyra identifierade strategierna som inte 
genererar några positiva effekter från kulturmöten. Båda parter i kulturmöten tror 
sig handla  strategiskt, men  till  skillnad  från övriga  strategier  sker detta utan  att 
aktörernas handlingar utnyttjar kulturella resurser. Spänningen mellan parterna – 
något som  främst karakteriserar detta möte –  tolkas knappast av deltagarna som 
resurskälla. Ändå betraktar de sitt beteende som strategiskt, eftersom det finns en 
generell orientering mot pluralistisk integration. För majoritetens del uppfattas den 
etablerade  integrationspolicyn  som  lämpliga  åtgärder.  För  invandrarnas  del  är 
samtycke med denna policy en beteendemodell som erbjuds. I den bemärkelsen är 
integrationspolicyn den enda  länk som förbinder parterna  i kulturmöten, men på 
ett  passivt  sätt.  Konkreta  handlingar  som  tros  kunna  skapa  överbryggande 
kulturkognitiva  strukturer  äger  aldrig  rum  i  denna  strategi.  Effekten  av  detta 
beteende blir  istället en omdiskuterad slutenhet. Generellt kan detta bidra  till att 
majoritetssamhället tvingas att söka nya kulturpluralistiskt inriktade lösningar. 

Mot den bakgrunden finns ringa möjligheter till att någon uttryckligare form av 
förbindelse mellan deltagarna kan utvecklas. I brist på strategiska aktörer som har 
förmåga  att  initiera  och  organisera  handlingar  som  inkluderar  båda  parter  i 
kulturmöten,  förstärks  spänningen  ytterligare  tills  den  permanentas.  Därmed 
övergår  status  quo‐strategins  effekter  till  att vara påtagliga  integrationsproblem. 
Det  förhållandet  att  kulturpluralistiska  institutioner  finns  till  hands  och  att 
parterna  i  kulturmöten  hyser  tillit  till  dessa  räcker  inte  till  för  att  åstadkomma 
något  nytt.  För  att  kulturmötenas  kreativa  potential  ska  nyttjas  krävs  dock 
konkreta handlingar.  
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Avståndet mellan de deltagande parternas respektive kulturella kategorier/fält 
betecknas i nedanstående figur som spänningsfält (se Figur 3). Det uppkommer på 
grund av kulturella skillnader, vars motståndskraft inte kan behärskas med denna 
strategi. 
                                                
 
                                                Figur 3: Slutenhetseffekten av status quo-strategin 
 

 
 

 

   

      
 
                

                                                     Kulturfält 1               Spänningsfält              Kulturfält 2 
 
 
Frikopplingsstrategin  som  illustreras  genom  fallet  med  den  thailändska 

paviljongen (se Artikel I) fungerar under en begränsad tidsperiod. Tidsramen är en 
viss garanti för att flödet av kulturella resurser bland deltagarna sker kontrollerat. 
Under  tiden  som denna  strategi praktiseras,  sker  ett mycket  intensivt utbyte  av 
kulturella  resurser.  Intensiteten  försäkras genom att  frikopplingen är omfattande 
och trovärdig. Detta innebär att aktörerna kan handla med minsta möjliga hinder. 
Därför  finns  en  förväntan  att  kulturmötets  kreativa  utfall  ska  bevaras  och 
reproduceras, trots att frikopplingen från strukturerna så småningom tar slut och 
att det kulturella motståndets återuppkomst kan vara en realitet. Förväntningen på 
att  nyskapade  kulturöverbryggande  strukturer  och  effekter  av  dessa  kan  vara  i 
gång  i  ett  längre  tidsperspektiv,  är  avhängigt  av  de  faktiska  förändringar  som 
åstadkommits.  Det  handlar  om  nyvunna  relationer,  nätverk,  handelskammaren 
och  om  de  fysiska  objekt  som  är  uppbyggda  av  blandade  kulturella  element. 
Symbolvärdet som präglar dessa  formationer har stor betydelse  för kulturmötets 
långsiktiga  effekter.  Dessa  tillsammans  förkroppsligar  blandningar  av  aktuella 
kulturella  resurser och kan beskrivas  som överbryggande  formationer mellan de 
involverade parterna.  

Med tanke på att båda parter i kulturmötet har agerat aktivt och vilar på starka 
institutioner,  är  dessa  nyskapade  formationer  jämnt  fördelade,  utvecklingen  är 
ömsesidig  och  effekten  därför  relativt  balanserad.  Kulturmötets  innovativa 
koncept,  liksom  de  effekter  som  uppkommit  genom  detta,  styrker  vissa 
förändringar  på  den  sociokognitiva  nivån. Detta  sker  i  form  av  överbryggande 
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kognitiva  strukturer  vars  utformning  och  varaktighet  i  hög  grad  beror  på  den 
tillämpade  strategins  förmåga  att meningsfull  sammanlänka  kulturella  element 
från olika kulturkognitiva kategorier  (se Figur 4). Avståndet mellan kategorierna 
betecknas  i  figuren  som  spänningsfält. Det  uppkommer  på  grund  av  kulturella 
skillnader,  vars  motståndskraft  här  behärskas  med  nyskapade  kognitiva 
strukturer. 
                                             
 
                                              Figur 4: Balanseffekten av frikopplingsstrategin 

 
 
 
 
 
 

   

                                                     Kulturfält 1              Spänningsfält               Kulturfält 2 
 
 
Den  selektiva  strategins  effekter uppstår  som  tidigare visat  sig  (se Artikel  II) 

genom specifika kriterier som definierar en ny kategori,  i vilken kulturmötet ska 
äga rum. Därmed selekteras aktörer som är bärare av kulturella element som är väl 
matchade  till  dessa  kriterier.  Den  framkallade  effekten  beror  på  att  strategin 
exkluderar aktörer som inte passar in. På så sätt sammanförs ändå olika kulturella 
element, och båda parter  i kulturmötet utmanas till anpassning. Vid hantering av 
de kulturella motsättningarna med hjälp av den selektiva strategin utelämnas vissa 
individer/grupper,  men  det  är  viktigt  att  påpeka  att  deltagande  aktörer  med 
samma  strategi  sammanförs  i  ett  fält  som  ställer  krav  på  förändring  hos  alla 
inblandade.  Det  handlar  om  förändringar  som  sammankopplas  med 
globaliseringsprocessen  och  som  i  högsta  grad  inkluderar  den  inhemska 
befolkningen.  Gemensamma  ansträngningar  för  att  uppnå  denna  anpassning 
verkar som en långvarig sammanbindande kraft bland de involverade parterna. På 
det  sättet  utökas  och  bevaras  effekter  av  den  selektiva  handlingsstrategin  och 
kulturmötets kreativa aspekter får möjlighet att uttryckas.    

Invandrare  och  mottagarparten  skapar  i  detta  kulturmöte  överbryggande 
kognitiva strukturer genom att ömsesidigt upprätthålla gränser av en nyinringad 
kategori. Att konstruera något gemensamt underlättar för invandrarna att passera 
”spänningsfältet”  och  utgör  en  motiverande  faktor  i  samarbetet.  I  likhet  med 
frikopplingsstrategin  framträder  här  tidsaspekten  som  betydelsefull,  men  i  en 
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omvänd  relation.  Långsiktigheten  garanterar  i  detta  fall  att  kriterier  för 
kulturmötet kan permanentas och strategins effekter etableras. När spänningsfältet 
en gång passerats med hjälp av den selektiva strategin förväntas att kulturmötets 
överbryggande  kulturkognitiva  strukturer  utvecklas  genom  den  vardagliga 
interaktionen.  Eftersom  båda  parter  i  kulturmötet  gynnas  av  den  integrativa 
processen  –  även  om  en  av  parterna  bestämmer  kriterierna  –  betecknas  den 
selektiva strategins effekter som synergi (se Figur 5).  
 
                                                    

                               Figur 5: Synergieffekten av selektiv strategi 
 

     

                                                    Kulturfält 1               Spänningsfält                Kulturfält 2 
 
 
Kulturblandningsstrategin  vilar  huvudsakligen  på  en  blandning  av  olika 

kulturella element, och för gruppen av Sverigelibanesiska företagare utgör denna 
strategi grunden för företagets organiserande och drivande (se Artikel III). Genom 
att  nyttja  tillgängliga  kulturella  resurser,  det  vill  säga  kulturella  element  med 
anslutning  till den egna etniska gemenskapen och  till majoritetens kultur, har de 
förmått att sammanställa en strategi som hjälper dem att nå sina mål: a) att frigöra 
sig  från  den  etniska  gemenskapens  beroende  genom  att  avstå  från  utvalda 
kulturella  element  efter  egna  behov  och  preferenser,  och  b)  att  närma  sig 
majoritetens  kultur  främst  genom  utvalda  delar  som  gynnar 
företagsverksamheten.  Det  är  dock  uppenbart  svårt  att  skilja mellan  kulturella 
element som bidrar till verksamheten och dem som är av mer privat natur, vilket i 
sin tur gör att blandningen uppfattas ha en betydligt bredare karaktär.  

Strategins  långsiktighet garanteras genom att den använts kontinuerligt  i den 
vardagliga  verksamheten  och  även  som  en  källa  till  förnyelse  av  själva 
företagsidén. Effekten av kulturblandningsstrategin är i hög grad sammanbunden 
med å ena sidan aktörers praktiska väg och ansträngningar  till  försörjning och å 
den  andra  sidan med den  allmänna  kulturpluralistiska  hållning  som  dominerar 
majoritetssamhället. Detta  pekar  på  att  effekten  av  denna  strategi  är möjlig  att 
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bevara  i ett  längre  tidsperspektiv, då båda  intentionerna – att  försörja sig och att 
främja kulturpluralism – är väl befästa i samhället.  

Med  kulturblandningsstrategin  skapas  överbryggande  kognitiva  strukturer 
som  svar  på  ett  nytt  kulturellt  mönster  utformat  främst  genom  vardaglig 
företagsverksamhet.  Detta mönster  genererar  effekter  som  karakteriseras  av  en 
specifik typ av kosmopolitism, här betecknad som överlevnadskosmopolitism som 
inte är detsamma som elitistisk eller normativ kosmopolitism. Grunden till denna 
är att effekten uppkommer och upprätthålls av processer som är sammankopplade 
med  påtvingade  handlingar  utförda  i  försörjningssyfte.  Dessa  överbryggande 
strukturer är placerade  i spänningsfältet, det vill säga de sammanfogar kulturella 
resurser  från  båda  parter  i  kulturmötet.  I  den  meningen  är  ”spänningsfältet” 
neutraliserat av en egentlig kulturpluralistisk fördelning av kulturella element. Det 
som  skiljer  dessa  strukturer  från  andra  är  att  individuella  aktörer,  i  detta  fall 
invandrarföretagare,  själva  tagit  initiativ utan  att några  institutioner  stöttat dem 
och underhållit denna process, medan majoriteten  eller den mottagandeparten  i 
stort sett varit öppen och bemötande för det som erbjudits (se Figur 6).    
                                                   
                                          
                                             Figur 6: Kosmopoliteffekten av kulturblandningsstrategin 
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 
De handlingsstrategier som identifierats och beskrivits i de fyra fallstudierna är 

inte möjliga att framställa enbart som resultat av konventionella medvetna planer 
som  konstruerats  i  syfte  att  främja  regional  utveckling,  inflyttning  till  den 
glesbefolkade kommunen eller invandrarföretagandet. Även om den pragmatiska 
aspekten kring handlingsstrategierna visar sig påtaglig, hittas här på motsvarande 
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sätt en kreativ dimension. Den underbygger aktörernas val av resurser och  följer 
med  deras  handlingar  och  relationer  under  hela  utvecklingsgången. Aktörernas 
val,  att med  främmande  kulturella  element  som  huvudresurs  söka  lösningar på 
problem som associeras med ekonomiska och regionala utvecklingsmotiv, skapar 
en bild där kulturella resurser  i hög grad kan uppfattas som  instrumentaliserade. 
Men handlingsstrategierna börjar sin utformning i relation till medlet, det vill säga 
främmande kulturella element,  inte  till de mål som  i själva verket är  långsiktiga, 
placerade i en oviss framtid, och därmed ganska otydliga. I den meningen är den 
pragmatiska  aspekten  kraftigt  nedtonad  genom  konsekvenserna  av  beslutet  att 
inrikta  handlingar  på  den  kreativa  processen  som  ska  hantera  kulturmötets 
spänningar. Ett liknande resonemang om dilemman vad gäller att definiera målet 
utan att ha beslutat med vilka medel ska det uppnås, återfinns hos flera kritiker av 
rationella mål–medelorienterade handlingsmodeller (se Joas, 1996).     

Diskussionen  kring de medel  som  valts  i dessa  fall  behöver  relateras  till det 
specifika  sammanhang  i  vilket  aktörerna  valt  det  aktuella  medlet. 
Krisförhållanden,  instabilitet  och  problem  karakteriserar  omgivningar  i  vilka 
kulturmötet utspelats på ett framträdande sätt. Dessa omständigheter kan ses som 
inflytelserika  vad  gäller  aktörernas  initiativ  att  söka  förankra  innovativa 
utvecklingskoncept  som hänsyftar på kulturmötets potentialer.  Idén  i  sig  är  inte 
ny, men så konkreta försök att agera utifrån den är tämligen ovanliga. Därför kan 
dessa aktörer karakteriseras som strategiska aktörer, och deras färdigheter är inte 
abstrakta på samma sätt, utan kan spåras  i den konkreta handlingen.  I Fligsteins 
(2001) beskrivning använder strategiska aktörer sig av gamla symboler, identiteter 
och  taktiker  därför  att  dessa  alltid  fungerat,  men  om  dessa  under  länge 
tidsperioder visar  sig odugliga  att  reproducera den befintliga ordningen  (fältet), 
skapas  utrymme  för  nya  handlingsformer.  På  det  sättet  är  kriser  viktiga  för 
uppkomsten av” strategiska aktörer”. Att utmana kulturella gränser innebär stora 
kostnader för deltagande parter, då många aspekter av den sociala och kulturella 
tillvaron  sätts  på  prov.  De  lokala  glesbygdssamhällenas  överlevnad  och 
självförsörjningsmotiv  bland  invandrarföretagarna  är  skäl  som  troligen krävt  att 
även andra möjligheter prövats  innan man valt att utmana etablerade ordningar. 
Med en viss försiktighet är det dock möjligt att säga att främmande kulturer börjar 
uppfattas,  propageras  och  någorlunda  etableras  som  resurs  först  när  andra 
lösningar  inte  lett  till  att  instabiliteten  hanteras. Denna  relation mellan  kris  och 
ökad öppenhet/acceptans  för det  främmande kulturella element och dess bärare, 
liknar Simmels (1950) framställning av ”middlemen”‐positionen i det ekonomiska 
inomgruppsförhållandet. Denna  typ  av  kulturell  öppenhet  ses  troligen  som den 
sista möjligheten  för att åstadkomma en  förändring.  Innovativa  idéer  ifrågasätter 
generellt  gränser,  men  när  innovationen  associeras  med  nya  kulturella  inslag 
skapas det  behövda  ”kreativa  kaoset” mycket  lättare, men  samtidigt provoceras 
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spänningarna som  rör maktpositioner  liksom sociala, politiska, subkulturella och 
klassrelaterade skillnader.    

Heterogenitet som förstärks av kulturmötet är mest påtagligt längs gränsen som 
särskiljer  de  olika  kulturella  fälten,  det  vill  säga  där  det  faktiska  mötet  och 
eventuell  utbyte  av  resurser  förväntas  äga  rum.  Skiljelinjens  skärpa  och 
diskontinuitet  avgör  hur  stort  hindret  för  att  förverkliga  möjligheterna  i 
kulturmötet  blir. Därför  är mobilisering  av  olika  lokala  sociala  ordningar  inom 
fältet  något  som  i  regel  föregår  själva  kulturmötet. Mobiliseringen  sker mot  en 
bakgrund  som  kännetecknas  av  överlevnadsmotiven:  främjandet  av  gemensamt 
intresse  i  kris,  stödet  av  en  innovativ  idé  som  kan  leda  till  självförsörjning  och 
agerandet  för  glesbygdens  överlevnad.  Inomgruppsstrategier  hjälper därmed  att 
utjämna  inomfältsskillnader,  åtminstone  till  den  grad  som  är  nödvändig  för  att 
kulturmötet generellt ska accepteras. Inflytandet av denna utjämning genomsyrar 
de relationer och sociala processer som omger kulturmötet. Utjämningen kan ses 
som  en  förutsättning  för kulturmötet,  som  en viktig  faktor vid utformningen  av 
mellangruppsstrategierna  och  som  något  som  även  kan  påverka  strategiernas 
effekter.  Dessutom  urskiljs  genom  denna  process  grupper  och  individer  med 
särskilda förmågor att leda, fatta beslut och kontinuerligt producera arrangemang 
som  får  människor  att  samarbeta  över  olika  gruppers  intressen,  positioner, 
ideologier  och  så  vidare.  En  relativ  homogenisering  av  det  ursprungliga  fältet 
utgör  paradoxalt  nog  en  premiss  för  att  framställa  en  ny  heterogenitet  som  är 
betydligt skarpare  i  formen. En annan  fråga som uppenbarligen aktualiseras här, 
men  faller  utan  för  syftet  för  denna  studie,  handlar  om  hur  den  nyuppkomna 
heterogeniteten  som  är  resultatet  av  kulturmötet  upprätthålls,  och  hur  den 
påverkas av spontana sociala influenser över tiden.  
 Utformningen av mellangruppsstrategier och deras effekter är den väsentliga 

delen  som  visar  på  hur  människor  handlar  för  att  kringgå  motsättningar  i 
kulturmötet och vad som  framkommer  i dessa processer som  initieras genom att 
fokusera  på  kulturella  skillnader.  När  vi  resonerar  om  att  hantera  kulturella 
motsättningar är vi vana att tänka i termer av att söka likheter. Men här gäller ett 
motsatt förhållande. Deltagarna i kulturmöten opererar i stället med olikheter och 
medföljande spänningar. En ursprunglig kulturpluralistisk orientering är nu något 
som  ska  leda  till  konkreta  handlingar. Därför  synliggör  båda  parter  olikheterna 
genom  att  framträda  för  varandra med  kulturella  element  som  uppfattas  vara 
representativa. Det är utifrån dessa som kulturmötets strategiska aktörer förväntas 
mobilisera  alternativa  kulturella  resurser.  Denna  satsning  betecknas  här  som 
”synliggörande”. Konsekvensen av att  skillnaderna visar  sig så uppenbara är att 
spänningen mellan  de  olika  kulturella  fälten  ökar. Det  som  är  gemensamt  och 
generellt uppfattas inte av parterna som en viktig referenspunkt för att organisera 
resurser  i  kulturmöten,  utan  det  som  visat  sig  vara  avgörande  är  ett  slags 
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innovativt  koncept  som  organiserar  tillgängliga  kulturella  element  på  ett 
meningsfullt,  dynamiskt  och  någorlunda  varaktigt  sätt.  Genom  att  kombinera 
kulturella element från båda fälten på villkor som dikteras av specifika strategier, 
skapas  överbringande  strukturer  som  dämpar  kulturella  motsättningar.  Det 
innovativa  momentet  tycks  vara  avgörande  för  att  åstadkomma  kulturmötets 
kreativa  möjligheter.  Frikopplingsstrategin,  selektivstrategin  och 
kulturblandningsstrategin  är  sammanställda  på  ett  sätt  som  stimulerar  nya 
konstellationer  av  kulturella  element. Uppenbarligen  saknas  detta  i  status  quo‐
strategin,  som  visat  sig  inte  fungera,  trots  att  parternas  intentioner  har  en 
kulturpluralistisk inriktning och att de lever i en omgivning med problem som är 
typiska för glesbygdsområden. En rimlig förklaring är att ömsesidig tillit till gamla 
strategier  håller  tillbaka  tänkbara  innovativa  idéer.  Hur  den  rådande 
maktordningen  påverkar  detta  status  quo  är  en  viktig  aspekt  i  sammanhanget, 
men dessa frågor har inte studerats utförligt här.   

Gränslinjerna mellan de kulturella  fälten utmanas av både underlättande och 
hindrande handlingar. ”Underlättande” betyder i detta fall att åtkomliga kulturella 
element kan kombineras med  relativt stor  frihet, medan ”hindrande” handlingar 
begränsar  denna  frihet  och  i  själva  verket  preciserar  handlingsstrategiernas 
karaktär. Frikopplingsstrategin tillåter att kulturella element kombineras under en 
begränsad tid, selektivstrategin tillåter detta inom ramen för en postmodern livsstil 
och  för  kulturblandningsstrategin  gäller  detta  inom  ramen  för  företagets 
verksamhet. Status quo‐strategin bevarar däremot gamla gränsdragningar, det vill 
säga deltagarna  förbinds  inte över givna kulturella  fält på något  innovativt  sätt. 
Med undantag av det sistnämnda fallet genereras med dessa hindrande handlingar 
stimuli  som  aktiverar  nya  gränsdragningar  och  skapar  grund  för  nya 
kulturkognitiva  kategorier.  Frågan  om  hur  dessa  nya  formationer  kan  bevaras 
leder oss till vad som tidigare betecknats som handlingsstrategiernas effekter. Det 
handlar om gränsernas förmåga att balansera mellan underlättande och hindrande 
handlingar för att med detta upprätthålla effekten. Om den balansen rubbas, finns 
knappast några  effekter  av kulturmötet kvar, och utsikterna  att  åstadkomma  ett 
verkligt kulturpluralistiskt mönster med dessa strategier är i så fall mycket små. 

När  den  underlättande  dimensionen  i  frikopplingsstrategin  upphör,  vilket 
sammanfaller med tidsgränsen för själva projektet, är det som finns kvar ett fysiskt 
objekt  med  enormt  symboliskt  värde,  vilket  under  en  obestämd  framtid  kan 
sammankopplas  med  det  gränsöverskridande  samarbetet.  Dessutom  omsluter 
detta kulturmöte ett rumsligt element, genom att själva monumentet representerar 
en part i kulturmötet, medan platsen som den är en del av representerar den andra 
parten. Denna gränsdragning, som involverar både tid och rum på ett extremt sätt, 
är  förvisso  ett  överdimensionerat  exempel,  men  ett  sådant  som  definitivt  kan 
påvisa  hur  kulturmöten  kan  frigöra  kreativitet.  Monumentet  och  den 
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bakomliggande  historien utgör  viktiga  referenspunkter  i  tiden  och  kompenserar 
frånvaron  av  fysisk  kontakt  (  se  Zerubavel,  2003) mellan  deltagarna.  Så  länge 
monumentet  står  kvar  på  svensk mark  och  thailändarna  visar  aktning  för  sitt 
kungahus kommer effekter av detta kulturmöte att bestå.  

I  förhållande  till  den  selektiva  strategin  definieras  gränsdragningen med  ett 
antal  premisser  som  är  typiska  för  en  senmodern  livsform,  inklusive mobilitet, 
professionalism,  kulturpluralism,  en  modern  livsstil  med  mera.  Med  dessa 
premisser avgränsas en ny kulturkognitiv formation, vars gräns sammanfaller med 
krav  som dikteras av överordnade globala  förändringar. Sannolikheten att dessa 
ska förlora sin aktualitet är därför mycket små. Snarare kan förväntas att den typen 
av  krav  blir  allt  mer  vardagliga.  Genom  att  betona  och  utforma  likartade 
kategorier, kan något av det globala skeendet ringas in på den nivå där individer 
och grupper kan förfoga över en betydlig större roll än den de spelar inom ramen 
för traditionella kategorier (etniska, religiösa, nationella).  

I  kulturblandningsstrategin  framträder  gränsen på  ett mycket uttryckligt  sätt 
eftersom den bestäms av det som gynnar invandrarnas företagsamhet utanför den 
etniska  gemenskapen  och  som  på  ett  motsvarande  sätt  ökar  deras  oberoende 
ställning  i  relation  till  aktuella  etniska  resurser och den  etniska gemenskap  som 
tycks  ha  monopol  över  dessa  resurser.  Den  nya  kategorin  av  icke‐etniskt 
invandrarföretagande präglas av professionalism, individualism och öppenhet för 
det  som  är  nytt  och  främmande.  I  likhet med  övriga  fall  har  den  nyutformade 
kategorin  stora  möjligheter  att  bestå,  dels  på  grund  av  att  den  uppvisar 
kosmopolitiska drag, något som är i takt med övrig samhällsutveckling, dels för att 
ett  sådant  mönster  i  regel  bemöts  med  stor  acceptans  av  den  andra  parten  i 
kulturmötet.  

Det  som  utmärker  alla  ovan  beskrivna  gränsdragningar  är  att  de  har 
förutsättningar  att  upprätthålla  en  balansgång  mellan  de  hindrande  och 
underlättande  handlingarna.  Vi  har  också  kunnat  se  att  i  vissa  kontexter  kan 
kulturmötets  spänningar  omstrukturera  våra  kognitiva  kategorier med  hjälp  av 
strategiska  handlingar. Detta  innebär  att  kategorier  av mer  traditionell  karaktär 
(etniska  nationella,  religiösa)  genomgår  ombildningar  som  minskar  deras 
dominerade  position. Dessa  sammanför  kulturella  resurser  i  nya  konstellationer 
som har  innovativ karaktär och  som  i  regel  främjar kulturpluralistiska modeller, 
mobilitet  och  professionalism.  I  den  integrativa  processen  bevaras  kulturella 
resurser  snarare  än  att de går  förlorade  eller  assimileras  av den mer dominanta 
gruppen.  Ömsesidigt  beroende  mellan  deltagarna  i  kulturmöten  nedtonar 
gruppernas ojämlika position och möjliggör att de  investerar kulturella resurser  i 
gemensamma konstruktioner. Dessa konstruktioner kan framställas som kognitiva 
broar då de överstiger parternas begränsningar av olika slag, på samma sätt som 
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verkliga  broar  överstiger  geografiska  begränsningar  och  samtidigt  skärper 
skillnader bland de olika delarna (se Simmel, 1985).   

Med  detta  har  jag  påvisat  den  kreativa  sidan  i  kulturmöten  som,  genom  ett 
ursprungligen  instrumentellt  förhållningssätt,  utvecklats  till  kulturella  resurser. 
Nya  kulturella  erfarenheter  kan  förvisso  förstärka  och  förnya  aktörernas 
färdigheter  eller,  som  Swidler  utrycker  detta,  utöka  innehållet  i  den  kulturella 
verktygslådan.  Dock  har  detta  innehåll  inte  omedelbar  betydelse  för  hur 
spänningar  kring  kulturmöten  ska  hanteras.  Kreativiteten  hittas  istället  i  den 
mänskliga handlingen, även när den verkar vara enbart pragmatisk.  
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