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Abstract 

Integration in municipal cultural activities – A study on organization and 
institutional theory. The purpose of the study is to provide knowledge on how local 

municipal cultural activities and civil servants understand and work with integration. 

The study is characterized as a case study. It is based on two selected local municipal 

cultural activities. Officials from each municipal cultural activities were interviewed for 

the paper. Documents from the cultural units and from municipal cultural units 

represent empirical material.  

The paper shows certain aspects that are important among the officials when they discuss 

integration in relation to cultural activities. Officials reconnect to the outside world’s 

importance to translate integration in relation to culture. The current social climate 

incorporated when cultural activities molded and planning cultural activities. It 

emerges from informants that new events or storytelling has been used to address the 

need to indorse the integration of newcomers.  
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Integration inom kommunal kulturverksamhet  

Att möta det nutida 

År 2015 präglades Sverige av en folkökning, folkökningen berodde på en immigration på 

75 procent och de, cirka, resterande 25 procenten berodde på födelseöverskottet.1 

Folkökningen resulterar i att det svenska samhället förändrades och förändras. Abdul M. 

Kadhim hävdar att samhällsklimatet opererar på det svenska samhället. Nyanlända 

beskrivs utgöra en samhällsaktör vilket inverkar på samhället. Människor med utländsk 

bakgrund präglar och är en del av det svenska samhället, likaså den svenska 

samhällsutvecklingen. För att tydliggöra påståendet hänvisar Kadhim till att nyanlända är 

en viktig del av en social, politisk, ekonomisk och demografisk faktor.2 Immigration 

resulterar i att det svenska samhället står inför nya utmaningar att möta. Att 75 procent 

utgörs av nyanlända medför att diskussioner kring integration aktualiseras. Integration är 

därför en del av det aktuella samhällsklimatet vilket genererar i att Sverige står inför nya 

utmaningar.  

 

Utmaningarna möts av flera system i Sverige. Ett utav dessa system är de offentliga 

organisationerna. Kommuner kan förklaras som en offentlig organisation,3 då 

kommunerna agerar utefter statliga direktiv likaså utefter det lokala behovet. Det lokala 

behovet kan vara av en varierande karaktär. Det som kommuninvånaren tar för givet inom 

kommunen, som skola, vård, skötsel av vägar, gatuskyltar eller kultur, ansvarar 

kommunen för. Mats Lundgren hävdar att kommuner kan förklaras som en 

serviceproducent i välfärdssystemet. Detta antagande existerar eftersom kommuner ofta 

förklaras som en del av det svenska välfärdssystemet. Kommunen tillgodoser och hanterar 

aspekter som sociala, tekniska och administrativa områden.4 Sociala områden kan 

innefatta skola, handläggning, integration eller offentliga evenemang, med mera. 

Integration blir således en aspekt som kommunerna bör arbeta utefter. 

                                                   

1 Statistiska centralbyrån, Preliminär befolkningsstatistik per månad 2015,  

 (uppdaterad,2016-01-12),http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---

Riket/25896/, (Hämtad 2016-02-11).  

2 Abdul M. Kadhim, Svenskt kommunalt flyktingmottagande: politik och implementering, Univ., Diss. 

(sammanfattning) Umeå: Univ., 2000,(Umeå, 2000), s. 1. 

3 Ulf Hammare, Mellan löften om särart och krav på evidens: en studie av kunskap och kunskapssyn i 

socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer, Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013,(Stockholm, 2013), s. 1.  

4 Mats Lundgren, Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal: en fallstudie om styrning och 

handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd, Univ., Diss. Uppsala : 

Univ.,(Uppsala, 1999), s. 12. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---Riket/25896/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---Riket/25896/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---Riket/25896/
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Den kommunala kulturförvaltningen är en utav kommunens breda omfattningar och likt 

andra system involveras integration inom denna verksamhet. En rapport från 

Myndigheten för kulturanalys tyder på att det finns olika trender som påverkar den 

svenska kulturen. Det som är utmärkande är demografiska förändringar. Förändringarna 

beskrivs främst till att inverka på människors livsvillkor. Några trender är exempelvis 

miljöfrågor och integration. Rapporten beskriver att det växer fram ett driv bland 

människor att vilja delta och kunna påverka olika processer. Drivet genomsyras av att flera 

sociala rörelser skapas. De sociala rörelserna är exempelvis miljöfrågor eller frågor om 

integration.5 Dessa aspekter blir därför viktiga för kulturverksamheterna att tillgodose.  

 

Problemformulering  

I rapporten Kultur i hela landet beskrivs den regionala kulturen vara en förutsättning för 

att främja den lokala befolkningens liv. Detta beskrivs utifrån att kulturen ska öka och 

stötta den lokala nivån samtidigt ska kulturen inge en stabilitet. Utifrån ett demografiskt 

perspektiv ska kulturen tillgodose alla olika kulturyttringar som finns. Den ska anpassas 

till en professionell nivå och en abstrakt nivå.6 Kulturenheten agerar som en 

serviceproducent och en samhällsaktör. Kulturenheten som serviceproducent 

framkommer då den kommunala kulturverksamheten ska tillgodose och tillge en god 

service till kommuninvånarna. Främjande av demokratiska processer kan inbegripas när 

kulturenheten ska förklaras som en samhällsaktör. Att bemöta integration inom 

verksamheten kan därför förstås sammanfalla med den kommunala kulturverksamheten 

som serviceproducent och samhällsaktör. Sammanfattningsvis står kulturverksamheterna 

inför nya utmaningar att bemöta som kan förklaras utifrån att kulturverksamheten bör 

anpassas till det nutida samhällsklimatet.  

 

Studiens syfte 

Studien kommer utgå från två utvalda kommuner inom samma län och deras 

kulturverksamheter. Avsikten är att studera hur kulturenheterna arbetar för integration 

samt hur arbetet görs i praktiken. Empirin utgörs av dokument knutna till kulturenheten 

samt kulturverksamheternas tjänstemäns utsagor. Syftet är att bidra med förståelse 

avseende hur kommunala kulturenheter och tjänstemännen förstår samt arbetar kring 

integration. Empirin kommer sättas in i en institutionell teoretisk kontext. 

Kulturverksamhetens dylika dokument och tjänstemännens utsagor kommer analyseras 

utifrån institutionell teori, likaså kommer teorin att prövas till studiens ämnesområde. 

                                                   

5 Myndigheten för kulturanalys, Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys, Rapport: 2015:3. s, 

21-29. 

6 SKL, 2015, Kultur i hela landet. Regionala perspektiv på kulturverksamhetsmodellen, Stockholm: 

Sveriges kommuner och landsting, s. 10  
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Avsikten är att inkludera institutionell teori baseras på att teorin avser att redogöra för 

vilka mekanismer samt krafter som formar organisationers strukturer. Barbara 

Czarniawska hävdar att trots institutioner innehar olika stabilitetsmekanismer är de av en 

föränderlig karaktär. Detta innebär att institutioner är under ständig konstruktion.7 Det är 

därmed relevant att sätta institutionell teori i relation till nya empiriska studier. Genom att 

utgå från syftet kan kulturenheten och tjänstemännens utsagor kring integration 

analyseras.  

 

Frågeställningar  

Studien kommer utgå från följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar tjänstemännen inom organisationerna arbetet kring integration och 

hur yttras arbetet i praktiken?  

- Hur kan institutionell teori förstås idag utifrån kulturverksamheters kulturplaner 

avseende integration? 

 

Disposition  

Uppsatsen börjar med en presentation av studiens avgränsningar vilket ger en överblick 

över de utvalda kommunala kulturverksamheterna likaså följer en presentation av 

informanterna. Avsnittet därefter beskriver tidigare forskning kring integration respektive 

kommunal verksamhet. För att underlätta läsningen av uppsatsen följer ett avsnitt om 

begreppsdefinitioner. Där presenteras och diskuteras begrepp som används i uppsatsen. 

Därefter kommer avsnittet Bakgrund. Inom avsnittet diskuteras offentlig organisation, det 

kommunala ansvaret för kommuninvånarna, integration och integration inom kommun 

och kulturverksamhet. Senare presenteras metoderna för uppsatsen under avsnittet 

Metod. Här diskuteras de utvalda metoderna och hur de har använts följt av ett avsnitt 

som behandlar forskningsetik. Vidare följer ett teoriavsnitt som behandlar teorierna för 

uppsatsen likaså sätts teorierna i förhållande till uppsatsens syfte. Avsnittet som följer 

diskuterar materialet och uppsatsens syfte, avsnittet benämns således som Analys. 

Slutligen följer en sammanfattning av analysens innehåll och resultat. Avsnittet benämns 

som Avslut. Därefter diskuteras den utvalda tidigare forskningen i relation till uppsatsens 

resultat. Avsnittet heter Studiens resultat och den utvalda tidigare forskningen. Avsnitten 

som följer heter Förslag till fortsatt forskning. När förslag till fortsatta studier har 

presenterats följer avsnittet Praktiska implikationer.   

 

                                                   

7 Barbara Czarniawska, ”How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional 

Theory(ies)”, i The SAGE Handbook of organizational Institutionalism, red. Royston Greenwood med flera, 

(London, 2008), red. s. 773. 
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Studiens avgränsningar och empiriska material 

Studien ämnar undersöka kulturenheter på två utvalda grannkommuner i Sverige. Det som 

är representativt för de utvalda kommunerna är att de karaktäriseras som 

varuproducerande kommuner. SKL definierar varuproducerande kommuner som 

”Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta 

inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet”.8 Samtidigt har 

dessa typer av kommuner präglats av en ojämn befolkningsstruktur. Den ojämna 

befolkningsstrukturen har sedan några år tillbaka förändrats i och med att nyanlända har 

bosatts i kommunerna.9 Detta visar betydelsen av att bemöta och arbeta kring 

integrationen i kommunerna. Därför blir det intressant att förhålla studien till 

varuproducerande kommuner och deras arbete kring integration. Kommuner innefattar 

flera olika verksamheter, därför har en specifik enhet valts ut, kulturenheten. Valet i att 

välja kulturenheter för studien grundas i att kulturenheter kan förklaras som en 

serviceproducent och samhällsaktör för invånarna.  

 

Det blir därmed intressant att studera hur kulturenheterna samt dess tjänstemän förhåller 

sig till integration och hur arbetet yttras kring det. För att kunna inhämta kunskap 

gällande det valda ämnesområdet var det aktuellt att utföra intervjuer bland 

tjänstemännen på kulturenheterna. Genom att utföra intervjuer kan attityder, 

föreställningar och information om arbetets karaktär kring integration synliggöras. Det 

blir således tjänstemännens utsagor som kommer att tolkas för att kunna besvara 

uppsatsens författade frågeställningar. För att ytterligare kunna eftersträva studiens syfte 

har dokument analyserats. Dokumenten har legat som grund för att ge en inblick i 

kulturenheten som organisation och institution. Dokumenten är exempelvis strategier eller 

kulturplaner. Strategierna och kulturplanerna åsyftar att bedriva verksamheter åt ett 

specifikt håll. Dessa kommer sättas i relation till institutionell teori.  

 

Kommunerna 

Kommun 1 

Havet har haft en stor roll lokalt där kommunen är förankrad. Runt 1600-talet 

karaktäriserades området av att det var ett fiskesamhälle. Under 1800-talet utmärktes 

området som en industristad. Det finns flera vattendrag och sjöar inom området vilket 

utgjorde att flera industrier var verksamma inom regionen.  Under 1900-talet försvann en 

del av de då existerande industrierna men tillsattes sedan med nya. Än idag karaktäriseras 

                                                   

8SKL, Kommungruppsindelning 2011 – definitioner, (2010-11-30), 

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.ht

ml#kontakt, (Hämtad, 2016-05-29).  

9 Clary Kroon, Nyanlända har vänt överskott till brist, SVT Nyheter Småland, (2016-2-23), 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nyanlanda-har-vant-overskott-till-brist, (Hämtad 2016-05-06). 

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html#kontakt
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html#kontakt
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nyanlanda-har-vant-overskott-till-brist
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kommunen samt staden som en hamn- och industristad. Ungefär 60-70 procent av 

sysselsättningen utgörs av industri. Kommunen har en befolkning närmare 30 000 

invånare. Kommunen har flera flyktingboende upprättade i kommunen. 

Kulturverksamheten inom kommunen har tidigare inte arbetat aktivt med integration. 

Detta har dock förändrats. Under året har kulturverksamheten börjat rikta mer av den 

ordinarie kulturverksamheten åt integration. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, med flera, med integrationen i kommunen. Det 

skapas flera evenemang av dylika slag som fokuserar på integration. Mycket av 

verksamheten som riktas mot integration sker i Kulturenhetens lokaler och byggnader. 

 

Kommun 2 

Den andra kommunen är i invånarantal mindre än den första kommunen som 

presenterades. Kommuninvånarantalet ligger kring 12 000. Likt den tidigare kommunen 

ligger också denna kommun vid havet. Under 1900-talet utformades kommunen som den 

ser ut idag. Det finns flera vattendrag förankrade i kommunen vilket har präglat 

samhällslivet i kommunen. Sågverk och skogsverk är karaktäriserande för regionen vilket 

är avhängig till vattenkraft. Kommunen har flera flyktingboenden placerade runt om i 

regionen. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen och 

Migrationsverket med integrationen i kommunen. Kulturenheten arbetar kring integration 

utifrån de resurser som finns. Likt kommun 1 samarbetar kommun 2 med andra 

föreningar kring integration. Mycket av integrationsarbetet utgår från biblioteken i 

kommunen.  

 

Informanterna 

Sammanfattningsvis har åtta informanter intervjuats för uppsatsen. Alla informanter 

arbetar inom kultursektorn och förstås som tjänstemän. Inom detta avsnitt kommer 

tjänstemännens yrke presenteras och de presenteras med fiktiva namn för att värna om 

deras integritet (Mer om detta återfinns i nästa avsnitt). Informanterna är följande: Albin 

(kulturchef), Rita (kulturchef), Jonathan (bibliotekschef), Ivar (kultursekreterare), Kasper 

(antikvarie), Hanna (bibliotekarie), Melitta (bibliotekarie) och Maja (bibliotekarie).  

 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning som exakt kan relateras till min studie om kulturverksamhet och 

integration har visats vara begränsad. Detta har inneburit att jag har letat efter studier om 

organisation och integration för att kunna kombinera dessa områden. Kombinationen har 

gjorts för att kunna inbegripa en relevant tidigare forskning. Jag ämnar presentera några 

studier som kan relateras till min uppsats vilket jag även inspireras ifrån. Detta görs för att 

ge en överblick över mitt valda forskningsfält. Därefter presenteras två avhandlingar som 

jag framförallt har utgått och inspirerats av.  
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I avhandlingen Ethnicizing Employability: Governing the Unemployed in Labour Market 

Projects in Sweden skriver Victor Vesterberg om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

riktas mot arbestlösa migranter. Avhandlingen diskuterar och problematiserar olika 

projekt om inkluderingsarbeten och inkluderingsinsatser gentemot migranter.10 

Avhandlingen kan förstås relateras till mitt valda ämnesområde eftersom den handlar om 

olika inkluderingsinsatser som samhället tillämpar för att inkludera migranter. 

Avhandlingen finner jag även mycket relevant då den behandlar en svensk nutida kontext 

liksom min uppsats gör. En annan studie som jag finner relevant att inbegripa inom denna 

kontext är Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella 

samhället av Jan Inge Jönhill. Jönhill diskuterar utifrån samhällsvetenskapen om social 

integration och hur inklusion och exklusion görs av olika praktiker. Detta beskrivs utifrån 

att samhället resulterar i att människor kan bli exkluderade eller inkluderade och ibland 

både och.11 Denna studie finner jag relevant då den diskuterar samhällets betydelse för 

inkludering och exkludering. Författaren beskriver att ett samhälle består utav olika delar 

vilket inverkar till hur inkludering eller exkludering görs. Detta kan därför kopplas 

samman med min studie då jag fokuserar på en nutida kontext och hur integration görs 

inom två utvalda kommuner. Den tredje studien jag inbegriper inom detta stycke som 

avser att ge en överblick över forskningsområdet är Likhetens rum - olikhetens praktik: 

om produktion av integration i fyra svenska kommuner av Lena Grip. Grip skriver om 

integration i relation till fyra utvalda kommuner. Avhandlingen diskuterar främst hur 

integration görs på en lokal nivå men en nationell nivå inbegrips också. Studier utgår från 

dokument om integration likaså utgörs avhandlingen av intervjuer. Grip har intervjuat 

tjänstemän, politiker och kvinnliga immigranter.12 Grips avhandling inbegrips eftersom 

den diskuterar kommuner och integration. Likaså finner jag den relevant eftersom den 

utgår bland annat från tjänstemännens utsagor gällande integration vilket min uppsats 

också gör. Från samtliga presenterade studier tycker jag att det framgår en betydelse av att 

integrationsarbete inom organisationer bör bejaka samhällsklimatet.  

 

Samhällsklimatet kan förklaras vara under ständig förändring och utveckling. I SKL 

rapporten Omvärldsbevakning i praktiken argumenteras det för att kommunernas olika 

verksamheter bör vara omvärldsorienterade för att kunna anpassa och ge den service som 

kommuninvånarna förtjänar och kräver. Omvärldsbevakning innebär således att 

                                                   

10 Viktor Vesterberg, Ethnicizing Employability: Governing the Unemployed in Labour Market Projects in 

Sweden, Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Diss. Linköping : Linköpings 

universitet, 2016,(Linköping, 2016). 

11 Jan Inge Jönhill, Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella 

samhället,1. uppl., Liber, (Stockholm, 2012). 

12 Lena Grip, Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner, 

Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper, Kulturgeografi, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads 

universitet, 2010,(Karlstad, 2010). 
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organisationer ökar sina chanser att bättre anpassas och fortsätta existera.13 Utifrån denna 

kontext framförs organisation som en aktualiserad diskurs för att förstå kontentan av 

omvärldsbevakning. I SKL rapporten Att främja integration och social sammanhållning: 

En kunskapsöversikt över verksamma åtgärder inom ramen för kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar förklaras integration och dess betydelser som en reaktion av en 

omvärldsanalys. Integration präglar den politiska sfären vilket genererar att politiskt 

styrda organisationer som kommunal verksamhet inkluderar integration inom dess 

verksamhet.14 Därför kommer dessa diskurser refereras och kombineras i 

masteruppsatsen. Genom att referera till organisation och integration har jag 

förhoppningar att det kommer bidra teoretiskt till uppsatsen. Jag avser att speciellt utgå 

och inspireras av två avhandlingar. 

 

Den första avhandlingen är Integrationen och arbetsmarknad av Jennie K. Larsson. I 

avhandlingen lyfter Larsson upp etableringsreformen som infördes 2010. 

Etableringsreformen avser att få nyanlända mer anställningsbara genom olika aktiviteter 

samt utbildningar. Anställningsbarheten gynnar även ut i förhoppningen att främja 

integrationen. För att den nyanlända ska kunna få ut den individuella samt villkorliga 

ersättningen måste individen delta i utbildningarna samt aktiviteterna som finns. 

Diskussionen kopplar Larsson till diskursen om den svenska jämställdheten. Diskursen 

avser att det existerar en föreställning kring den svenska jämställdheten och att nyanlända 

innehar en patriarkal tradition från sina hemländer, vilket försvårar vissa 

invandrargruppers möjlighet till arbetskraftsdeltagande. Larssons avhandling är 

etnografisk, och består utav bland annat intervjuer och observationer. Aktörer som 

Larsson har valt att involvera är människor som arbetar med etableringsreformen på 

dylika sätt.15 Avhandlingen utgör en bakgrund för min uppsats då den diskuterar 

integration, nyanlända, etableringsreformen samt strukturen kring arbetet kring 

integration. Avhandlingen lyfter fram, exempelvis, handläggares utsagor från 

Arbetsförmedlingen. Detta menar jag är intressant att koppla samman med min studie då 

jag har ett fokus på tjänstemännens utsagor kring integration. Likaså finner jag 

avhandlingen relevant då den diskuterar flyktingmottagandet.  

 

Den andra avhandlingen som har legat som grund för uppsatsen är Den kommunala 

förvaltningen som rationalistiskt ideal – en fallstudie om styrning och 

                                                   

13 SKL, 2007-03-01, Omvärldsbevakning i praktiken, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, s. 4. 

14 SKL,2008-11-22, Att främja integration och social sammanhållning: En kunskapsöversikt över 

verksamma åtgärder inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Stockholm: Sveriges 

kommuner och landsting, s. 12ff.  

15 Jennie K. Larsson, Integrationen och arbetets marknad: hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" 

görs av arbetsförmedlare och privata aktörer, Atlas Akademi, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 

(2015, Stockholm). 
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handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd av Mats 

Lundgren. Lundgrens avhandling diskuterar den kommunala verksamheten och styrning 

och handlingsutrymmen utifrån tjänstemännens utsagor. Lundgren diskuterar hur 

kommunens olika ansvarsområden på senare tid har blivit mycket omfattande och 

komplexa. Detta påstående redovisar han genom att påvisa vad som inkluderas i en 

kommuns verksamhet och hur arbetet görs. Han har dessutom intervjuat berörda aktörer 

utifrån olika nivåer inom verksamheterna och diskutera hur de upplever styrning och 

handlingsutrymme.16 Avhandlingen finner jag relevant då jag kan koppla uppsatsens valda 

ämnesområde med Lundgrens diskussioner. Avhandlingen diskuterar djupt och ingående 

kring kommunen som fenomen vilket är intressant och aktuellt att utgå ifrån.  

 

Summering 

Avhandlingarna och rapporterna som presenterades kombineras för att förstå hur 

kommunal verksamhet samt diskurser om integration kan förstås i relation till varandra. 

Larsson och Lundgren utgår båda från tjänstemäns utsagor. I Larssons avhandling lyfts 

flyktingmottagande, etableringsreformen och strukturen kring dessa processer upp. I 

Lundgrens avhandling diskuteras tjänstemännens utsagor kring handlingsmöjligheter 

inom den kommunala verksamheten, likaså diskuteras kommunen som fenomen. 

Tjänstemännens utsagor i respektive organisation bidrar med kunskap om hur en 

organisation ter sig som den gör eller varför en organisation gör som den gör. Detta kan 

därmed kopplas samman med studiens fokus att förstå hur kulturenheter arbetar kring 

integration.    

 

Begreppsdefinitioner 

Inom detta avsnitt kommer begreppen integration och nyanlända diskuteras för att 

tydliggöra vad de innebär i relation till uppsatsen. Begreppen kan tolkas olika beroende på 

vilken kontext de behandlas inom. Det blir därmed relevant att tydliggöra begreppen och 

hur de ska tolkas i relation till studiens syfte.  

 

Integration och nyanlända 

Integration kan förstås vara kontextburet då begreppets betydelse varierar beroende på 

vilken kontext begreppet behandlas inom. Jose Alberto Diaz hävdar att diskussioner i 

praktiken angående betydelsen av integration formas mot en bakgrund av politiska 

debatter, strategier, policyer med mera. Begreppet har sedan en lång tid tillbaka använts 

inom samhällsforskning och har aktualiserats efter att debatter om immigration pågått. Då 

                                                   

16 Mats Lundgren, Den kommunala förvaltningen som rationalistisk ideal: en fallstudie om styrning och 

handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd, Univ., Diss. Uppsala: Univ., 

(Uppsala, 1999). 
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integration kan förstås som ett gammalt begrepp har det dessutom ifrågasatts eftersom 

kritik hänvisar till att ordet präglas av konservativa funktionalistiska utgångspunkter.17 

 

Enligt Diaz är innebörden av integration, inom kontexten av samhällsvetenskap, om hur 

olika mekanismer i det aktuella samhället skapar en samhällsgemenskap.18 Samhället 

består utav flera olika fragment och strukturer som kan förstås som mycket skilda ifrån 

varandra - trots detta binds aspekter samman. Charles Westin med flera hävdar att 

integration kan syfta på sammanhållning som fenomen. Sammanhållningen exemplifieras 

genom att olika aspekter och fragment binds samman och kopplas till varandra. Detta 

innebär att det produceras och reproduceras olika gemensamma föreställningar inom ett 

samhälle vilket skapar en gemensam värdegrund.19 Integration kan därmed förklara hur 

olika mekanismer inverkar till uppbyggnaden av ett sammanhållande och fungerande 

samhälle. De olika aspekterna visar att det sker en form av delaktighet mellan de olika 

beståndsdelarna inom samhället. Westin med flera hävdar att integration idag ofta 

diskuteras utifrån delaktighet i samhället. Diskussionerna förknippas med specifika 

grupper av människor. Samhällsgemenskapen och delaktigheten kan således inte alltid 

vara given. Delaktigheten i gemenskapen ska inte innebära att en grupps egen kultur, 

religion eller kulturella identiteten ska försummas. Integration har som mål att den, 

exempelvis, kulturella identiteten fortfarande ska kunna behållas samtidigt som individen 

ges möjlighet att bli en del av samhällsgemenskapen.20   

 

Sammanfattningsvis kan integration som begrepp förklaras utifrån att det sker en 

sammanhållning och gemenskap i ett samhälle trots att samhället består utav olika 

strukturer, hierarkier, fragment med mera. Det formas således gemensamma 

värdegrunder. I samhället kan därför olika handlingsmöjligheter och värderingar inverka 

på individers livsvillkor. Individer kan således uteslutas från den konstruerade 

gemenskapen som bygger på en majoritet. Integration i denna bemärkelse handlar då om 

att individer ska kunna inkluderas inom denna gemenskap utan att den individuella 

kulturella sfären försummas.  

 

Det andra begreppet som används i uppsatsen är nyanlända. Det finns ingen enhetlig 

definition angående begreppet nyanlända utan definitionen av nyanlända som begrepp 

avgörs beroende på vilken kontext det behandlas inom. I regeringens proposition 

2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång beskriver de 

                                                   

17 Integrationsverket, Integration och indikatorer: några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för 

användandet av indikatorer, 2004:03, (Norrköping, 2004), s. 21ff. 

18 Ibid. 

19 Charles Westin, m fl, Mångfald, integration, rasism och andra ord: ett lexikon över begrepp inom IMER - 

Internationell migration och etniska relationer, Socialstyr., (Stockholm, 1999), s. 53f. 

20 Ibid. s. 55. 
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nyanlända som samlingsord vilket avser människor som tidigare varit bosatta utomlands 

men numera är bosatta i Sverige.21 Definitionen av begreppet är kontextburet, vilket 

exemplet från propositionen visar. Definitionen som beskrivits av regeringens proposition 

kommer gälla för uppsatsen.  

 

Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras innebörden av en offentlig organisation, det 

kommunala ansvaret för kommuninvånarna, integration och integration inom kommunen 

och kulturverksamhet. Dessa presenteras för att ge en bakgrund som ska underlätta 

läsningen och förståelsen över studiens syfte.  

 

En offentlig organisation 

Tom Christensen med flera hävdar att det som kan exemplifiera en offentlig organisation 

är att de har en folkvald ledning. Ledningen yttras i att styrningen och ledningen utgår från 

politisk valda representanter. Offentliga organisationer är således multifunktionella. 

Organisationerna ska uppfylla neutralitet, likabehandling, politisk lojalitet och öppenhet i 

de slutprocesser som sker inom organisationen, med mera. Dessvärre innebär denna 

spridning att organisationen kan utsättas för kritik. Kritiken utgår oftast ifrån att 

organisationen har svårt att fylla alla de olika aspekter samt mål som organisationen är 

tänkt att fylla.22  

 

Lars Lindqvist, Jørgen F. Bakka och Egil Fivelsdal hävdar att samhällsmedborgaren ställer 

krav på den offentliga organisationen. Kraven skapas utifrån att samhällsutvecklingen går 

framåt. Dock menar författarna att organisationer följer med i samhällsutvecklingen men 

att det kan ske något långsamt.23 Att den offentliga organisationen faktiskt medföljer i 

samhällsutvecklingen kan förklaras med att den offentliga organisationen bygger på en 

folkvald ledning. Christensen betonar en ytterligare aspekt som förklarar den offentliga 

organisationen och det är att den ”inte bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad 

med fri kompetens”.24 Den offentliga organisationen ska sålunda inte ha ett huvudsyfte att 

vara en ekonomisk vinstdrivande aktör. Givetvis är det relevant att bejaka att den 

offentliga organisationen ändå präglas av ekonomiska aspekter.  

 

                                                   

21 Regeringens proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, 

http://data.riksdagen.se/fil/DBE6B65C-B484-46EF-95B6-0A83D7C2BE7C, (Hämtad, 2016-04-19). 

22 Tom Christensen m fl., Organisationsteori för offentlig sektor, 1. uppl., Liber, (Malmö, 2005), s.16f. 

23 Lars Lindkvist, Jørgen F. Bakka, Egil Fivelsdal, Organisationsteori: struktur, kultur, processer, 6., rev. 

Och aktualiserade uppl., Liber, (Stockholm, 2014), s. 18f. 

24 Christensen, m fl., s.18. 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATom%20Christensen
http://data.riksdagen.se/fil/DBE6B65C-B484-46EF-95B6-0A83D7C2BE7C
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATom%20Christensen
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATom%20Christensen
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Det kommunala ansvaret för kommuninvånarna 

Kommuner kan förklaras som mycket komplexa fenomen. Komplexiteten kan förklaras 

utifrån det stora ansvaret kommunen har. Lundgren hävdar att kommunen expansivt fått 

en mer betydande roll i samhället. Kommunens verksamheter ansvarar till stor del för 

samhällets uppbyggnad. Expansionen har inverkat till att kommunen är beroende av och 

tvungna att förhålla sig till kommuninvånarnas önskningar och krav.25 Erik Janneson och 

Robert Jonsson hävdar att en kommuns främsta uppgifter är att genomföra 

samhällsintressen. Samhällsintressen är beslut som har fattats i demokratiska 

församlingar.26 Kommuner avser att tillge sina invånare den service som medborgarna har 

rätt till. Servicen kan behandla skola, sjukvård, kultur, kranvatten, utsmyckning av staden 

med mera. Medborgarrätten inbegriper att servicen ska ses som en självklarhet för 

medborgarna.  Bengt E. Grimlund, Agne Gustafsson och Lars Zanderin hävdar att då 

kommunen agerar utifrån demokratiska slutsprocesser ska kommuninvånarna ha insyn 

och möjlighet att påverka och medverka i verksamheten.27 Lundgren hävdar att 

kommunen är avhängiga att anpassa sina verksamheter utifrån kommuninvånarnas 

önskemål. Önskemålen kan genomföras eftersom medborgarna betalar skatt. Skatten 

finansierar kommunens arbete.28  

 

Robert Jonsson diskuterar och refererar till tidigare forskare som för diskussioner 

angående kommunens betydelse för kommuninvånarna. Kommunen har sedan en tid 

tillbaka förståtts som en intresseorganisation för kommunens invånare. Det innebär att 

historiskt har kommunerna agerat för dess medborgare. Kommunens verksamhet har 

därmed syftat till att exempelvis värna och ta hand om olika utsatta grupper i samhället. 

Därav har gemenskap och trygghet inkluderats i kontexten för kommunens syfte. 

Samtidigt eftersträvar kommunen delaktighet bland kommunens invånare. Detta kan 

exemplifieras genom att kommunen förklaras som en politisk församling.29 Kommunen 

verkar således för dess kommuninvånare, dessutom inkluderas kommuninvånarnas 

åsikter då kommunen förstås som en demokratisk församling. Genom att kommunen utgår 

från demokratiska praktiker avser den att fylla medborgarens liv med livskvalitet.  

 

                                                   

25 Lundgren, s. 14. 

26 Erik Janneson och Robert Jonsson, Organisering och styrning av sociala investeringar, SKL, (Stockholm, 

2015), (www.uppdragpsykiskhalsa.se), s. 11. 

27 Bengt E. Grimlund, Agne Gustafsson och Lars Zanderin, Förvaltning i stat, kommun och landsting: en 

introduktion, 3., omarb., aktualiserade uppl., Rabén Prisma, (Stockholm, 1997), s. 59. 

28 Lundgren, s. 14f. 

29 Robert Jonsson, Organisatoriska bakslag: mer än tio år av förändring i två svenska kommuner, 

Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Diss. Linköping: Linköpings 

universitet, 2013, (Linköping 2013), s, 62. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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Integration och integration inom kommunen 

Sedan 1960-talet har det diskuterats om det offentliga ansvaret angående mottagandet av 

nyanlända. Diskussionerna har handlat om att tillge samhällsinformation till de 

nyanlända.30 Kadhim förklarar att år 1985 till år 2010 har det kommunala 

flyktingmottagandet förhållit sig utefter ett samarbete mellan mottagarkommuner och 

staten. Flyktingmottagandet präglades då av det rådande samhällsklimatet. Aspekter som 

inverkade till utformandet av flyktingmottagandet var, exempelvis, ekonomiska samt 

politiska förändringar. Staten ansvarade framförallt över de ekonomiska kostnaderna som 

uppstod och berörde flyktingmottagandet. Kommuner ansvarade främst för 

genomförandet av mottagandet.31 År 2007 förändrades mål angående 

samhällsinformationen som skulle tillges de nyanlända. Förändringen handlade om att 

informationen borde tillges i ett tidigare stadie än vad som hade gjorts. 

Samhällsinformationen skulle inkluderas i introduktionsfasen och i vissa avseende borde 

den ges ut på de nyanländas modersmål. Introduktionsfasen åligger under kommunens 

ansvar medan staten ger kommunerna ett statligt bidrag för åtagandet. Hur kommunerna 

väljer att lägga upp och tillge samhällsinformationen varierar mellan kommun till 

kommun. Samhällsinformationen kan uttryckas på olika sätt; det kan vara representanter 

från statliga verksamheter som kommer och informerar eller att informationen ges ut i 

samband med lektioner för Svenska för invandrare (SFI).32 Samhällsinformationen åsyftar 

att underlätta integrationen för nyanlända i Sverige. Syftet är att de nyanlända ska tillges 

kunskap om allt från välfärdsstatens uppbyggnad till vardagslivet i Sverige.33 För att 

ytterligare exemplifiera arbetet inom en kommun kan kulturenheten framhållas. 

Kulturverksamheter kan förstås ha ett fokus att vara folkutbildande, därmed inkluderas 

tidigare angivna aspekter inom detta resonemang.  

 

År 2010 förändrades det tidigare ansvaret över flyktingmottagandet. Leena Hamberg 

hävdar att från år 2010 tog staten och Arbetsförmedlingen över mottagandet, övergången 

kallas för etableringsfasen. I början av 1990-talet införskaffades arbetslinjen. Arbetslinjen 

fick symbolisera en snabb etablering.34 Carl Dahlström hävdar att slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet präglades av en förändring inom den svenska debatten angående 

invandringspolitiken. Det som genomsyrar förändringen är begreppet integration. 

Integration får en genomslående kraft inom den svenska politiska debatten. Dahlström 

                                                   

30 SOU: 2010:16, Sverige för nyanlända: Välfärden, välfärdsstat och vardagsliv, Delbetänkande av 

Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare, (Stockholm, 2010), s. 9. 

31 Kadhim, s. 4. 

32 SOU: 2010:16, s. 9f. 

33 Ibid, s. 18. 

34 Leena Hamberg, Samverkan i och med språket: systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en 

kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp., Helsingfors universitet, Diss.: 

,Helsingfors, 2015, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0998-9, s. 20. 
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menar att staten etablerade åtgärder som skulle främja och inkluderas inom integration. 

En utav dessa åtgärder är kulturstöd. Kulturstödet innebär att staten ger stöd till 

folkbibliotek för att biblioteken ska kunna köpa in litteratur med de nyanländas språk.35 

Kulturstödet faller därmed i enhet med kulturverksamheten.  

 

Hamberg beskriver ytterligare hur diskussioner har förts angående mottagandet av 

nyanlända. År 2006 framkom det att det var viktigt att lära sig tala det svenska språket för 

att kunna assimileras i samhället. Därmed har samverkan mellan olika enheter kommit att 

prägla situationen angående nyanländas integration.36 Trots att etableringsreformen 

förflyttade ansvarsområdet från kommunerna till Arbetsförmedlingen hade kommunerna 

fortfarande ett ansvar för integration. Kommunerna ansvarade för insatserna till Svenska 

för invandrare (SFI) och Arbetslöshetskassorna samorganisation. Arbetsförmedlingen var 

dock fortfarande ansvarig över att koordinera ut uppgifterna, likaså är de ansvariga över 

övriga insatser.  År 2015 föreslog regeringen en ny lag angående att kommunerna skulle bli 

skyldiga att ta emot flyktingar för bosättning. År 2016 fastställdes lagen då riksdagen 

röstade ja till förslaget. Kommuner har således blivit tilldelade riktlinjer och bestämmelser 

angående mottagandet.37 Sedan år 1985 har det skett förändringar angående 

ansvarsområden gällande mottagandet av nyanlända. Det som framkommer är att det 

samhällsklimat som råder är avgörande för hur politiken och ansvarsområden förflyttas 

eller förnyas. Organisationsfriheten som kommuner innehar inverkar till, att utifrån sin 

verksamhet och verksamhets budget, anpassa arbetet kring integration.  

 

Kulturverksamhet 

Efter andra världskriget ökade intresset för kulturfrågor vilket genererade i att området 

aktualiserades mer än vad det tidigare hade gjorts.38 Kulturdiskurser blev därmed mer 

debatterade inom den politiska sfären och en del av den politiska debatten. Per Möller 

hävdar att sedan 1990-talet har kultur ansetts som ett viktigt område att investera inom. 

Traditionellt har kultur varit en viktig investering för att stärka de mjuka värdena i 

samhället likaså stärka demokratin och folkbildningen. Det regionala självstyret är 

karaktäriserande, samtidigt karaktäriseras området numera av en samhällsorienterad 

diskurs. Detta kan exemplifieras utifrån den globala marknaden likaså EU:s betydelse för 

                                                   

35 Carl Dahlström, Nästan välkomna: invandrarpolitikens retorik och praktik, Statsvetenskapliga 

institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2004,(Göteborg, 2004), s. 113ff. 

36 Hamberg, s. 20ff. 

37 Anvisningar till kommunerna att ta emot nyanlända, Regeringskansliet, (Uppdaterad 2016-02-04). 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/anvisningar-till-kommunerna-att-ta-emot-

nyanlanda/, (Hämtad 2016-02-23). 

38 Anders Fernander, ”Kulturpolitikens långa våg”, i Kultursverige 2009: problemanalys och statistik,  

under redaktion av Svante Beckman & Sten Månsson SweCult, (Norrköping, 2008).  s. 45. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/anvisningar-till-kommunerna-att-ta-emot-nyanlanda/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/anvisningar-till-kommunerna-att-ta-emot-nyanlanda/
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området.39 Syftet med att främja de benämnda aspekterna är avhängiga till ett samspel 

mellan stat, landsting och kommun. Samspelet innebär således ett aktivt arbete mellan 

berörda komponenter.  

 

Den lokalt förankrade anpassningen av kulturverksamheternas arbete utgår utifrån 

kulturplaner och kulturrådet. Sveriges kommuner och landsting informerar om att 

kulturrådet fattar beslut angående statsbidraget som fördelas till varje region. Beslutet 

grundas utifrån de författade kulturplanerna som råder. Statsbidragen ansvarar sedan 

regionen över vad som inom regionen främjar det kulturella behovet för invånarna. 

Områdena som inkluderas inom denna kontext är följande: museiverksamhet, 

professionell teater-, dans- och musikverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och 

litteraturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, konst- och 

kulturfrämjande verksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.40 

Sammanfattningsvis bedriver kulturverksamheterna sina arbeten utifrån invånarnas 

önskningar och behov. Likaså är det påtagligt att staten har en avgörande roll för 

kulturverksamheternas utformning och arbete.  

 

Metod  

I detta kapitel ämnar jag beskriva de olika vetenskapliga metoder som har tillämpats för 

studien. Metoderna är avsedda för att synliggöra och lyfta fram intressanta och värdefulla 

aspekter utifrån materialet. För att kunna uppnå studiens syfte har material samlats in 

genom intervjuer, och mindre dokumentstudier. Jag har valt att utgå från en kvalitativt 

tolkande och förståelseskapande ansats. Metoden som anknyter nära denna ansats är en 

kvalitativ fallstudie.  

 

Forskningsansats  

Kvalitativ metod och kvalitativ fallstudie 

David Silverman hävdar att forskare som utgår från en kvalitativ ansats ofta avser att 

undersöka hur olika fenomen relaterar till människan och det mänskliga livet. Detta 

innebär, enligt Silverman, att forskaren själv måste bejaka vilket tillvägagångssätt inom 

kvalitativa ansatser som är mest lämpad för forskarens studie. Avgörandet av vilket 

tillvägagångssätt som är bäst lämpad innebär således att forskaren kommer att bemöta 

problematiska situationer. Problematiken kan beskrivas utifrån att problemformuleringen 

                                                   

39 Per Möller, ”Jakten på status quo? De professionella kulturskaparnas representation i den regionala 

kulturpolitiken”, i Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, red. Tobias 

Harding, & Calle Nathanson, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, (Stockholm, 2012), s. 77.  

40 SKL, 2015, Kultur i hela landet. Regionala perspektiv på kulturverksamhetsmodellen, Stockholm: 

Sveriges kommuner och landsting, s. 10. 
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som skapas påverkar forskningens genomförande. Därför bör forskaren studera sitt val av 

forskning för att kunna avgöra vilken metod som är bäst lämpad för dess syfte.41 Alan 

Bryman hävdar att det finns en stor variation angående hur forskningsfältet tas an 

beroende på de olika metoderna som existerar kring datainsamlingen inom en kvalitativ 

ansats.42 Då det finns en stor variation kring tillvägagångssätten har det varit relevant att 

förhålla utformningen av metoden till uppsatsen syfte. Uppsatsen kan förstås som en 

kvalitativ fallstudie. 

 

Det finns inte en specifik och entydig definition av en fallstudie då det existerar olika 

former av dessa. Trots detta har de olika typerna av fallstudier liknande karaktärsdrag. 

Därför kommer fallstudie inom denna kontext diskuteras utifrån en generell betydelse. 

Katarina Jacobsson och Anna Meeuwisse förklarar att fallstudie kan förklaras som en 

komparativ ansats. Fallstudien kan beskrivas som angreppsätt vilken är avsedd för en viss 

typ av frågeställningar.43 Robert K. Yin hävdar att frågeställningar som har ett fokus på hur 

och varför ofta är relaterade till att undersökningen utgår från en fallstudiekaraktär.44 

Frågorna syftar på att informera om hur ett fenomen hör samman med olika komponenter. 

Jacobsson och Meeuwisse förklarar att ett bestämt fenomen som undersöks ofta är 

avhängig till tid och rum. Att åtskilja dessa är då problematiskt, eftersom dessa aspekter 

samspelar med varandra. Fenomenet kan förstås som mycket komplext men i och med att 

aspekter och faktorer knyts samman så skapas förståelse för detta. Målet blir således 

holistiskt.45  

 

Likt den kvalitativa ansatsen är fallstudien karaktäriserad genom att flera olika empiriska 

material kan hanteras. Yin hävdar att en fallstudie har en styrka i att det möjliggör att 

inkludera olika empiriska material. Materialen kan exempelvis vara dokument, 

observationer och intervjuer.46 Den empiriska delen i uppsatsen utgår från två 

kulturenheter från två olika utvalda kommuner. Studien är dessutom avhängig det aktuella 

samhällsklimatet, därmed inkluderas tid och rum inom denna kontext. Sharan B. Merriam 

menar att fallstudier är användbara då det finns ett fokus att studera samhällsaktuella eller 

nutida fenomen eller skeenden.47  Diskussionen är applicerbar på min studie då studien är 

kontextburen. Jonsson refererar till tidigare forskare som menar att när det finns ett 

                                                   

41 David Silverman, Doing qualitative research: A practical handbook, 4. ed., Sage Publications, (Thousand 

Oaks, CA, 2013), s. 11f. 

42 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, (Malmö, 2011), s. 344. 

43 Katarina Jacobsson & Anna Meeuwisse, ”Fallstudieforskning”, i Forskningsmetodik för socialvetare, red. 

Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, & Katarina Jacobsson, 1. utg., Natur & kultur, 

(Stockholm, 2008), s. 48f. 

44 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, (Malmö, 2007) s. 24. 

45 Jacobsson & Meeuwisse, s. 48f. 

46 Yin, s. 25. 

47  Sharan M. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, (Lund, 1994 ), s. 23. 
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specifikt forskningsfokus kan forskaren utse ”representanter” från det utvalda 

fenomenet.48 Representanterna inom denna diskussion kan kopplas samman med att jag 

har valt ut två specifika kulturenheter från två olika kommuner samt att 

”representanterna” är tjänstemännen.  

 

Det som karaktäriserar en fallstudie är att undersökningen är begränsad till ett specifikt 

fenomen samt kontext. Detta har inverkat till att fallstudien har kritiserats. Jacobsson och 

Meeuwisse påpekar att kritiken som är riktat mot fallstudier handlar om att kunskapen 

som produceras är begränsad till det studerade fallet.49 Yin menar att kritiken som riktas 

mot fallstudier likväl kan appliceras på kvantitativa experiment. Det är således sällan ett 

experiment som är avgörande för en legitimerad forskning, snarare bygger experimenten 

på flera replikerande experiment. Yin hävdar att ”då man genomför en fallstudie är målet 

att man ska utveckla och generalisera teorier (analytisk generalisering)”.50 Jonsson 

hänvisar till tidigare referenser som menar att kritiken mot fallstudien kan övervägas med 

att fallstudien möjliggör att ett specifikt fenomen kan undersökas trots dess komplexitet. 

Vidare diskuterar Jonsson att fallstudier idag är ett mycket viktigt redskap för forskning 

kring organisationer. Fallstudier bidrar således till att skapa förståelse för organisationens 

inre komponenter och strukturer.51 Sammanfattningsvis inverkar studiens syfte på att 

metoden kommer präglas av en kvalitativ fallstudie. Påståendet vill jag styrka genom att 

poängtera att syftet är knytet till en specifik kontext, likaså är syftet sammankopplat till det 

rådande aktuella samhällsklimatet.  

 

Abduktion 

Förfarande av fallstudier inkluderar vanligtvis en tolkande och förståelseskapande ansats. 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg hävdar att sammankopplingen mellan abduktion och 

fallstudier är att det sker en växlande tolkande process mellan det enskilda fallet och 

övergripande hypoteser.52 Studiens utformning har präglats av att det har skett en 

tolkande process mellan empiri och teori. Det insamlade materialet har därmed 

analyserats med övergripande teorier och forskning som utgår från organisation och 

integration. Resultatet har vuxit fram ur empirin och aktuell forskning. Processen 

synliggör de karaktäristiska dragen från ett abduktivt förfarande. Daniel G. Campos 

hänvisar till Charles Pierce resonemang om abduktion. Resonemanget som följer 

implicerar att abduktion är för en förklarande hypotes.  Förfarandet innebär att det inte 

                                                   

48 Jonsson, s. 30. 

49 Jacobsson & Meeuwisse, s. 52. 

50. Yin, s. 28. 

51  Jonsson, s. 35. 

52 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, (Lund, 2008), s. 54. 
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finns en bestämd hypotes som sedan testas. Förfarandet innebär istället att det sker ett 

parallellt förlopp mellan empiri och teori.53 Metoden kan kopplas till hermeneutiken. 

 

Hermeneutik  

En stor del av uppsatsens syfte avser att synliggöra kulturverksamheters arbete gentemot 

integration utifrån texttolkning och från tjänstemännens utsagor. Tjänstemännens utsagor 

är likväl de intressanta eftersom uppsatsen också har som förhoppning att synliggöra 

föreställningar och uppfattningar om integration och kulturverksamhet som 

tjänstemännen har. Då uppsatsen avser att analysera blir det givet att uppsatsens metod 

skulle vara hermeneutisk. Ulla Sjöström hävdar att hermeneutiken har som fokus att söka 

kunskap kring intentioner och innebörder hos människor som i första anblick kan 

upplevas vara ”dolda”. Genom att synliggöra intentioner och innebörder kan sammanhang 

och företeelser i relation till tid och rum bli förklarliga.54 Relevansen av sammanhang 

beskriver Alvesson och Sköldberg ytterligare genom att hävda ”mening hos en del endast 

kan förstås om den sätts i sammanhang med helheten”.55 Utifrån denna förklaring vill jag 

hävda att det blir relevant att bejaka subjektet eller studieobjektets koppling till dess miljö. 

Förfarandet blir således applicerbart på uppsatsen syfte.  

 

Studieobjektet och subjektet kan förstås, inom denna kontext, vara kulturverksamheten 

samt tjänstemännen medan helheten, vill jag hävda, är där kulturverksamheten är lokalt 

förankrad. Samtidigt inkluderas aktuella samhällsdebatter som inverkar till utformandet 

av kulturverksamheternas verksamhet samt värderingar och normer som konstrueras 

inom dess miljö. Samtliga aspekter visar att det sker en sammankoppling mellan 

tolkningar och förståelser. Tolkningarna och förståelserna är sammankopplade med inre 

och yttre faktorer. Tolkningarna och förståelserna är aspekter som jag kommer förhålla 

mig till i enlighet med hermeneutikens diskurser kring dem. Göran Wallén hävdar att 

tolkning inom den hermeneutiska diskursen kan te sig olika. Tolkningen kan exempelvis 

utgå från texter, symboler och människors livssituationer. Studiesubjektet och forskaren 

har båda en förförståelse. Förförståelsen har aktualiserats och konstruerats inom dess 

miljö. Detta inbegriper att en språklig, samt kulturell gemenskap, har format 

förförståelsen.56  

 

Kulturenheter präglas av att det finns författade strategier, policyer, kulturplaner och 

dylika dokument som hänvisar till hur kulturverksamheten ska verka, med mera. Dessa 

                                                   

53 Daniel G. Campos, “On the distinction between Peirce’s abduction and Lipton’s Inference to the best 

explanation”, Synthese (2011), s. 425. 

54 Ulla Sjöström, ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”, i Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 

red. Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, Studentlitteratur, (Lund, 1994), s. 73 

55 Alvesson & Sköldberg, s. 193. 

56 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forsknings metodik, 2. uppl., Studentlitteratur, (Lund, 1996), s. 33 



18 

tolkas sedan utav tjänstemännen inom enheten och deras arbete kring integration. 

Alvesson och Sköldberg menar att språket utgör och formar tolkningsprocessen.57 

Kulturplaner, och så vidare, har därmed varit en del av empirin tillsammans med 

intervjuerna. Empirin är grunden för uppsatsen. Inom hermeneutiken kan data samlas in 

på olika sätt.58 Samtidigt är det betydande att förstå att forskaren innehar en förförståelse. 

Förförståelsen har konstruerats inom forskarens miljö. I varje ny del som studeras skapas 

en ny förståelse av det som tidigare studerades och det som kommer studeras längre fram. 

Förfarandet kan förstås som en del- och helhetsperspektiv process mellan den 

”framväxande delen” och ” den aktuella delen”.59 Den hermeneutiska cirkeln visar bildligt 

hur processen ter sig.  

 

Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln. 

Den hermeneutiska ansatsen kräver inget bestämt antal intervjuer eller bestämt antal 

dokument för att fylla en teoretisk mättnad. Mättnaden uppstår snarare när forskaren 

finner data tillräcklig för studiens syfte. Det är dock relevant att spara det insamlade 

materialet för att kunna gå tillbaka och förstå dess kontext.60 I empirin kan jag således 

finna aspekter som synliggöra och informerar om normer, föreställningar, attityder och 

hur det formar det praktiska arbetet. Det kulturella och språkliga har därmed en viktig roll 

i tolkningar och förståelser av världen. Den kulturella samt språkliga gemenskapens 

utformning av aktörers förförståelser samt tolkningar inverkar till hur verkligheten 

upplevs. Utifrån texttolkning och tolkning från tjänstemännens utsagor kan jag synliggöra 

innebörder samt sammanhang som tycks vara ”dolda” kring kulturverksamheten som 

organisation och integration.  

 

 

                                                   

57 Alvesson & Sköldberg, s. 205. 

58 Ibid. 

59  Wallén, s. 34.  

60 Sjöström, s. 80f. 
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Textdokument och intervju 

Studiens empiriska material består huvudsakligen av textdokument och intervjuer. Studien 

hade även kunnat inbegripa observation för att bredda materialet. Katrine Fangen hävdar 

att observationer ofta används för att studera människorna inom fältet. Att delta i och 

observera ett fält innebär att forskaren kan studera företeelser.61 Att inbegripa 

observationer hade därmed kunnat tydliggöra hur integrationsarbetet blev. Men eftersom 

att uppsatsens valda ämnesområde inte utgår från resultat av integrationsarbete valdes 

detta förfarande bort. Studiens material utgår istället från intervjuer och textdokument. 

Textdokumenten är kulturplaner, strategier, policyer, utvärderingar, dokument kring 

evenemang för kulturenheterna, med mera. Ur dokumenten valde jag att lyfta fram 

intressanta aspekter som hänvisas till studiens syfte. Den andra delen av materialet, som 

tidigare påpekats, är intervjuer. Sammanlagt intervjuades åtta tjänstemän. Två intervjuer 

var gruppintervjuer. Gruppintervjuer betyder att flera deltar i intervjun. Detta innebär att 

informanterna kan påverkas av varandra vilket kan vara positivt och negativt. Det kan vara 

positivt i den bemärkelsen att resonemang kan vidareutvecklas.62 

 

Snöbollsurvalet tillämpades i val av informanter. Pål Repstad hävdar att snöbollsurvalet 

innebär att informanter rekommenderar vidare till forskaren om andra informanter som 

kan vara angelägna för studien.63 Intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär. 

Bryman hävdar att förfarandet inbegriper en viss inramning av intervjun men att 

informanterna kan påverka samt styra intervjun något. Angreppsättet visar att intervjun 

kan förstås som öppen.64 Inför intervjuerna författades en intervjuguide. Intervjuguiden 

verkade som en mall inför intervjuerna. Repstad förklarar att mallar inom intervjuer 

fungerar som en minneslista för intervjuaren.65 Detta minimerar att fokus förflyttas någon 

annanstans under intervjun. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades. 

Bryman hävdar att transkribering av intervjuer medför att intervjupersonernas ord och 

formuleringssätt bevaras.66 Att transkribera intervjuerna medför att kodningen och 

databearbetningen underlättas.  

 

 

                                                   

61 Katrine Fangen, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, (Malmö, 2005), s. 29f. 

62 Victoria, Wibeck, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2., 

uppdaterade och utök. uppl., Studentlitteratur, (Lund, 2010), s. 35. 

63 Pål Repstad, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, (Lund, 2007), s. 61. 

64 Bryman, s. 415. 

65 Repstad, s. 86. 

66 Bryman, s. 429. 
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Databearbetning  

För att kunna arbeta med materialet har jag valt att utgå från kodning. Monica Dalen 

hävdar att kodning utgörs av en process där materialet bearbetas för att finna innehåll i 

det. Utifrån materialet lyfts centrala aspekter, meningar och nyckelord fram som sedan 

kategoriseras. Arbetet genomgår en kodningsprocess.67 Databearbetningen har skett 

utifrån studiens insamlade material. Materialet har varit intervjuer och dokument. 

Kodningsprocessen har genererat i att nyckelord, meningar och kategoriseringar har ”växt” 

fram ur materialet. Det är kategoriseringarna, nyckelorden och meningarna som har 

format analysens utformning och innehåll.  

 

Forskningsetik  

Jag har inspirerats av Byrmans diskussioner kring forskningsetik. Bryman lyfter fram 

frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet som principer forskaren bör 

beakta.68 God forskningsseds beskriver fyra viktiga begrepp forskaren bör bejaka. 

Begreppen är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet, och konfidentialitet.69 Innan studien 

påbörjades kontaktade jag informanterna och tillsände dem ett informationsbrev som 

innehöll en presentation av mig, min studie samt information om informanternas 

deltagande samt rättigheter. Informanterna informerades om att de när som hade 

möjlighet att avsluta sitt deltagande. I informationsbrevet poängterade jag att största 

möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att inga obehörig får ta del av 

materialet.  

 

Då uppsatsens fokus är attityder, arbete kring integration inom kulturverksamheter finner 

jag inget intresse av att framföra vilka kommuner samt personer som har varit involverade. 

Därmed är kommunerna likaså informanterna anonyma. Eftersom detta ställningstagande 

har gjorts så kommer jag inte heller ange exakt vilka kulturplaner jag refererar till. 

Kulturplanerna kommer även anonymiseras efter största möjlighet. Anonymiteten 

poängterades av några få informanter inte vara nödvändig då de arbetar inom en offentlig 

sektor, trots detta valde jag att anonymisera informanterna samt kommunerna. Jag tror att 

anonymiteten kan medverka till att diskussioner kan lyftas fram som annars inte hade 

varit möjliga. Integration och kommunal verksamhet är områden som berör 

samhällsmedborgarna på olika sätt likaså kan det väcka starka reaktioner. Anonymiteten 

inbegrips för att minimera att väcka negativa reaktioner från utomstående aktörer för att 

värna om informanternas integritet.  

 

                                                   

67 Monica Dalen, Intervju som metod, 1. uppl., Gleerups utbildning, (Malmö, 2008), s. 78f. 

68 Bryman, s. 131. 

69 Göran Hermerén, God forskningssed, Vetenskapsrådet, (Stockholm, 2011), s. 66. 
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Summering 

Uppsatsens ansats är kvalitativ. Den kvalitativa ansatsen innebär att ett specifikt fenomen 

kan kopplas samman med olika komponenter. Karaktäriserande för uppsatsen är att den 

kännetecknas som en kvalitativ fallstudie. Fallstudier möjliggör att olika empiriska 

material kan hanteras. Materialet utgörs av intervjuer och dokument.  Det specifika 

fenomenet som studeras i uppsatsen är två utvalda kommuner och deras 

kulturverksamheter relaterat till integration. Förfarandet är abduktivt och innebär att det 

sker ett parallellt förlopp mellan empiri och teori.  

 

En stor del av uppsatsen syfte avser att analysera kulturverksamheternas arbete gentemot 

integration utifrån texttolkning och från tjänstemännens utsagor. Förfarandet utövas 

genom en hermeneutisk metod.  En hermeneutisk metod innebär att det sker en tolkande 

och förståelseskapande ansats. Materialet, intervjuerna och dokumenten, har bearbetats 

utifrån en kodningsprocess. Kodningsprocessen frambringade intressanta aspekter som 

relaterades till studiens syfte.  

 

Teori 

För uppsatsen har institutionell teori tillämpats. Valet av teorin avser att problematisera 

och konkretisera organisation i relation till det aktuella samhällsklimatet. Syftet med 

uppsatsen är att bidra med förståelse avseende hur kommunala kulturenheter och 

tjänstemän förstår samt arbetar kring integration. För att kunna genomföra studien blir 

det därför relevant att bejaka vilka faktorer och aspekter som formar organisationer samt 

vilken betydelse som organisationen har gentemot omvärlden. Institutionell teori kan 

därför öka kunskapen angående förfarandet. Det blir även intressant att inbegripa 

institutionell teori för att synliggöra vilka mekanismer som konstruerar organisationer och 

påverkar organisationens tjänstemäns uppfattningar. John W. Meyer och Brian Rowan 

hävdar att organisationers formella struktur synliggör vilka myter som existerar i 

organisationers institutionella omgivning. Myter beskriver strukturella element. Myten 

kan ha fått en social offentlig legitimitet vilket gör att myten inverkar till legitimitet. Detta 

uppstår, exempelvis, genom att institutioner anammar myter som beskriver hur en 

institution bör utformas eller vilka aktiviteter som bör involveras. Organisationers formella 

struktur blir därmed en reflektion på det moderna samhället snarare än att organisationers 

formella struktur är en effekt utifrån deras arbetsuppgifter.70 Angreppsättet visar hur 

strukturer är avhängiga till dess institutionella omgivning likaså hur strukturerna inom 

organisationerna konstrueras. Aspekterna och faktorerna som inbegrips i institutionell 

teori kan således appliceras på uppsatsens valda syfte.  

                                                   

70 John P. Meyer & Brian W. Rowan, “Institutionalized organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony”, American Journal of Sociology, Volume 83, Issue 2, (Sep., 1977), s. 341-347. 
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Institutionell organisationsteori  

Institutionell teori inkluderar flera olika discipliner, det finns olika skolor inom teorin. 

Institutionell teori relaterat till organisationsteori syftar på att en institution konstrueras 

och skapas av människan. Ulla Eriksson-Zetterquist förklarar institutionell 

organisationsteorins huvudsyfte på följande sätt ”den centrala tanken inom institutionell 

teori är att institutioner växer fram när människor konstruerar deras sociala verklighet ”.71 

Argumentet hävdar att det som karaktäriseras och förstås som en institution är avhängig 

till en social kontext. Meyer och Rowan förklarar att institutioner präglas av traditionella 

aktiviteter. Traditionella aktiviteter kan förstås finnas inom de flesta organisationer. 

Aktiviteterna är processer som genererar till att legitimitet uppstår. Legitimitet är således 

viktigt för organisationers fortsatta existens. Organisationens existens är dessutom 

avhängig till rationalitet. En rationell formell struktur växer fram ur olika komponenter, 

exempelvis, kontrollerade aktiviteter och sociala relationer.72 De angivna aspekterna som 

legitimitet och rationalitet kan därmed förklaras inbegripas inom organisationens 

omgivning som formar organisationens formella struktur.  

 

Eriksson-Zetterquist förklarar att under slutet av 1800-talet utvecklades institutionell teori 

inom olika skolor. Utifrån dessa skolor utvecklades teorin åt olika håll. Institutionell teori 

som är kopplad till organisationsteori bygger på studier av Max Weber och Émile 

Durkheim, med mera.73 Jonsson förklarar att institutionell teori åsyftar att institutioner 

växer fram ur interaktioner mellan människor. Institutionen ämnar således skapa struktur, 

stabilitet och trygghet för människan.74 Peter L. Berger och Thomas Luckmann hävdar att 

institutionaliseringar uppstår när ett vanemässigt beteende infinnes. De vanemässiga 

beteendena är skapta av människan för att hen ska förstå sin omgivning och inte behöva 

”läsa om” sin omgivning på nytt. Det är således tolkningsmönstret hos människan som 

skapar institutionaliseringar.75 De menar att människan har ett behov av att etablera olika 

vanor för att göra det mänskliga livet enkelt och produktivt. Institutioner ämnar uppfylla 

detta behov.  

 

Under 80-talet utvecklades den institutionella teorin och begreppet institutionalism 

myntades. Det publicerades flera artiklar som ämnade diskutera institutionalismen. Stefan 

Tengblad beskriver att artiklarna gav upphov till olika grenar inom institutionell teori, 

                                                   

71 Ulla Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori: idéer, moden, förändring, 1. uppl., Liber, (Malmö, 2009), s. 

7. 

72 Meyer & Rowan, s. 342-361 

73 Eriksson-Zetterquist, s. 7. 

74 Jonsson, s. 87f. 

75 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet, 2. uppl., Wahlström & Widstrand, (Stockholm, 1998), s. 69ff. 
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nyinstitutionell teori och skandinavisk institutionell teori. Paul DiMaggio och Walter 

Powells framhöll John Meyer och Biran Rowans diskussioner angående 

institutionaliserade organisationer. Utifrån Meyers och Rowans artikel utvecklade 

DiMaggio och Powell nyinstitutionell teori.76 Liv Fries diskuterar att den skandinaviska 

institutionella teorin inbegriper olika delar som översättning. Översättning introducerades 

och utvecklades av Barbara Czarniawska och Bernward Joerges.77 Czarniawska och Joerges 

är således viktiga namn inom den skandinaviska institutionella teorin. Tengblad förklarar 

att författarna till de olika artiklarna som publicerades gav olika skildringar till hur 

institutioner uppkommer, likaså vilken roll människorna inom organisation innehar. 

Exemplen är följande, att organisationer per automatik anpassar sig efter de institutionella 

krav som existerar för att få resursfördelning eller för att uppnå en legitimitet. Likaså 

beskrivs isomorfiska mekanismer som förklarar varför organisationer kan se lika ut. Detta 

förklaras med att organisationer anpassas efter, exempelvis, institutionella krav eller av 

samhället. Ett annat fokus är att institutioner anpassas, skapas och reproduceras utav 

mänskliga interaktioner. Inom denna kontext är således aktörerna aktiva.78 Eva 

Boxenbaum och Stefan Jonsson hävdar att omgivningen och omgivningens uppfattning av 

rationalitet opererar på organisationer.  Omgivningen är därmed behjälplig för att förstå 

hur isomorfism verkar.79  

 

Det fält som organisationer verkar inom har en betydande roll för organisationens struktur 

samt dess aktivitet. Rationalitet kan exemplifieras genom att det existerar en rationalistisk 

föreställning om hur en organisation bör vara utformad vilket innebär att organisationer 

anammar den rationalistiska föreställningen. Anammandet kan innebära att 

organisationen uppnår legitimitet. Meyer och Rowan hävdar att legitimitet är avhängig till 

organisationers fortsatta existens.80 Samtidigt kan organisationer omedvetet tillämpa 

samhällets och dess institutionella krav. Detta kan förklaras utifrån att det existerar 

”självklara” uppfattningar om hur en organisation bör struktureras likaså hur den bör 

verka. Tengblad beskriver hur det existerar föreställningar som anses självklara i relation 

till organisationer. Exempelvis att inom organisationer bör det finnas chefer.81 Dessa 

självklara föreställningar kan förklara varför organisationer homogeniseras vilket förklarar 

hur isomorfismen opererar.  

 

                                                   

76 Tengblad, s. 6. 

77 Liv Fries, ”Framtiden för nyinstitutionalism och ANT – Gemensamma frågor och nyinstitutionell 

kolonialism”, i Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237,nr 3-2009, Årgång 11, (2009), s. 46. 

78 Tengblad, s. 6.  

79 Eva Boxenbaum & Stefan Jonsson, ”Isomorphism, diffusion and decoupling”, i The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism, red. Royston Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin & Roy Suddaby, 

SAGE, (London, 2008), s. 81f. 

80 Meyer & Rowan, s. 349. 

81 Tengblad, s. 10. 
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Nyinstitutionalism 

Utifrån diskussioner angående institutionell teori myntades nyinstitutionalism. Roine 

Johansson hävdar att nyinstitutionell teori uppstod som en kritisk reaktion till en äldre 

skolbildning gällande organisationsteori. Framträdande inom nyinstitutionell teori blev att 

inbegripa organisationernas fält. Fältet menas vara avgörande för att kunna studera 

organisationer.82 Fältet inbegriper olika system som är framträdande i konstruerandet av 

organisationer. Björn Blom och Ove Grape hävdar att institutioner ämnar låsa och öppna 

vissa valmöjligheter. Institutioner innehar därför en makt.83 Det framträder sålunda att 

fokus inom denna kontext förflyttas från den individuella aktören till fältet organisationen 

verkar inom. Tengblad förklarar att inom denna ansats förflyttas fokus från den aktiva 

aktören till att bli en mer passiv aktör. Kortfattat kan denna inriktning beskrivas utifrån att 

aktörerna anpassas till sin omgivning snarare än att omgivningen anpassas till aktörerna. 

Institutioner kan påverka organisationen såväl som aktörerna inom organisationen.84 

DiMaggio och Powell hävdar att homogenitet och strävan efter legitimitet är 

karaktäriserande inom denna diskurs. De menar att organisationer verkar inom samma 

fält vilket inverkar till en tävling om att uppnå legitimitet. Strävandet innebär sålunda att 

organisationer blir homogena.85 Ansatsen skildrar varför strategier kan liknas vid varandra 

trots att de finns inom olika organisationer. Teorin synliggör om en offentlig organisation 

endast ämnar uppfylla en legitimitet utåt gentemot organisationens ”kunder”.  

 

Skandinavisk institutionell teori 

En annan gren inom institutionell teori är skandinavisk institutionell teori. Czarniawska 

hävdar att när skandinavisk institutionell teori myntades och konkretiserades betonades 

konstruktion och dekonstruktion av institutioner. Konstruktion och dekonstruktion avsågs 

vara lämplig i förståelsen av den sociala ordningen.86 Konstruktioner och dekonstruktioner 

utav institutioner inbegriper att skilda faktorer begreppsliggör den sociala kontexten. 

Kajsa Lindberg och Gudbjörg Erlingsdóttir hävdar att en skandinavisk institutionell teori 

ämnar uppmärksamma de mimetiska mekanismer som förekommer inom ett 

organisationsfält. Ett organisationsfät utgörs av olikheter såväl som likheter, vilket kan låta 

paradoxalt. I en organisation finns det ett samspel mellan avsiktlighet och ”för givet tagna 

                                                   

82 Roine Johansson, ”Nyinstitutionell organisationsteori: från sociologi I USA till socialt arbete I Sverige”, i 

Organisations och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer, red. Ove 
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83 Björn Blom & Ove Grape, ”Nyinstitutionalism – teori med stor potential”, i Organisation och omvärld: 

nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer, red. Ove Grape, Björn blom & Roine 

Johansson, Studentlitteratur, (Lund, 2006), s. 7f. 
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normer”. Dessa utgör organisationen och förklarar de olikheter samt likheter som kan 

urskiljas och finnas mellan organisationer. Den skandinaviska institutionalismen 

inkluderar begrepp som imitation, översättning, redigering och recept för att få bukt med 

paradoxen. Dessa begrepp är följaktligen de som kopplas till de mimetiska mekanismerna. 

Mimetiska mekanismer innebär att agera genom att härma. Därför kan organisering 

studeras hur det görs och hur organisering sker.87 Angreppssättet synliggör hur det ter sig 

att organisationer utvecklas som de gör, likaså varför olika organisationer kan te sig 

mycket lika. Genom teorin beskrivs mimetiska mekanismerna som centrala. 

Mekanismerna kan förklara varför offentliga organisationer, som kommuner, har en 

struktur likt en privat organisation.  

 

Intressentmodellen 

För att kunna identifiera vilken typ av organisation som kulturverksamheten är, blir det 

behjälpligt att använda intressentmodellen. Intressentmodellen är i sig ingen teori, men 

kan kopplas samman med institutionell teori för att öka kunskapen kring angreppsättet. 

Intressentmodellen synliggör hur olika aktörer inverkar till utformandet av en 

organisation. Det som specificerar intressentmodellen är betydelsen av de inre och yttre 

intressenterna för organisationen.88 

 

Figur 2. Intressentmodellen 

Modellen synliggör att det även är yttre intressenter som påverkar en organisation. I 

bilden framgår exempelvis kunder och medier som sådana. De yttre intressenterna kan 

förstås vara många och varierande, men det centrala är att de är sammankopplade och 

visar det rådande samhällsklimatet. Den offentliga politiken kan förstås som sådan. 

                                                   

87 Kajsa Lindberg & Gudbjörg Erlingsdóttir, ”Förändring i skandinaviskt perspektiv – nyinstitutionell teori 
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88 Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, s. 22. 
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Lindkvist med flera, hänvisar till att i de yttre finns intressenter som offentliga organ, med 

mera, och inom de inre intressenterna finns yrkeskategorierna inom organisationen.89 

Intressentmodellen blir ett redskap inom denna kontext eftersom den kan tydliggöra 

varför organisationen är strukturerad som den är, likaså varför det existerar värderingar 

och normer inom organisationen. Intressentmodellen kan därmed synliggöra 

sammanhang mellan informanternas utsagor och de praktiska handlanden som sker inom 

kulturverksamheten. Modellen är användbar då den kan kopplas till institutionell teori och 

den offentliga organisation som är präglad av en offentlig politik.  

 

Summering 

Teoriavsnittet har fokuserat kring institutionell teori. Teorin är följaktligen mycket 

omfattande och innehar olika grenar som ”ramar” in mer specifikt olika inriktningar. 

Inriktningarna som diskuterats är nyinstitutionalism och skandinavisk institutionell teori. 

Argumenten som följer visar att institutioner är betydande för utformningen av 

organisationen, likaså vad som sker och görs i relation till organisation. I detta avseende 

diskuteras mimetiska mekanismer som förklarar varför privata organisationer kan likna 

offentliga organisationer till struktur men också till handlingar.  

 

Institutionell teori kompletteras med intressentmodellen. Intressentmodellen redogör för 

hur inre samt yttre intressenter inverkar till en organisations struktur. De inre 

intressenterna kan definieras som tjänstemän och yttre som politiska influenser. 

Institutionell teori samt intressentmodellen förklarar organisation som ett levande 

fenomen präglat av det rådande samhällsklimatet, människor och institutioner. Det som är 

intressant är hur teorin om homogeniseringen samspelar med det rådande föränderliga 

samhällsklimatet. Därför är det betydelsefullt att lyfta institutionell teori i relation till nya 

empiriska studier.   

 

Analys 

Integration inom kommunal kulturverksamhet  

Bearbetningen av den framväxta empirin har förhållits till studiens författade 

frågeställningar samt syfte. Den första frågeställningen avser att undersöka 

informanternas uppfattningar gällande kulturverksamhetens arbete kring integration samt 

hur det yttras i praktiken. Den andra frågan avser att implementera institutionell teori mot 

studiens empiri för att analysera hur teorin kan förstås idag. Studiens syfte ämnar bidra 

med förståelse för hur kulturenheter och tjänstemännen förstår och arbetar kring 

integration. Uppsatsens formulerade frågeställningar utgör, likt syftet, en viktig del i 
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analysen. I analysen framträder den utvalda teorin, institutionell teori, för att 

begreppsliggöra informanternas utsagor och kulturplaner, likaså prövas teorin till studiens 

utvalda empiri. Samtliga aspekter inbegrips för att de utvalda kommunerna och deras 

kulturverksamheters arbete gentemot integration ska kunna bemöta studiens syfte. Ur 

empirin har fem kategorier vuxit fram. Kategorierna är ett resultat av en tolkande och 

förståelseskapande utarbetning. Utarbetningen av kategorierna avser att definiera de 

aspekter som har framkommit viktiga i empirin relaterat till studiens syfte. Analysavsnittet 

återspeglar de framväxta kategorierna. Den inledande kategorin i analysen heter ”Det är 

inte så svårt att sätta integration som ett prioriterat område”. Den andra kategorin är ”Det 

goda livet”. Kategorin som följer heter ”Här kan jag sätta mig”. Den fjärde kategorin är ”Ett 

täcke över hela vår verksamhet”. Den sista kategorin är ”Mekanismer för liknelser”. I 

huvudkategorierna följer underkategorier som avser att strukturera upp läsandet.  

 

Analysavsnittet är således ett resultat av vad som har framkommit utav intervjuerna och 

dokumenten. Utifrån empirin framkom det aktuella samhällsklimatet som en viktig faktor 

inom kulturverksamheterna. Informanternas utsagor redogör för att den kommunala 

kulturverksamheten konfronteras med nya situationer i respektive kommun. I 

kulturplanerna författas, likt informanternas utsagor, kravet av att bemöta det lokala 

behovet. Anmärkningsvärt är återkopplingen till det aktuella samhällsklimatet 

framträdande för samtliga informanters utsagor samt dokumenten. Det aktuella 

samhällsklimatet påträffas i avsnittet som presenteras nedan. Avsnittet börjar genom att 

presentera hur integration behandlas inom länets kulturplan för att underlätta läsningen 

och förståelsen över hur integration förklaras utav länskulturen.  

 

Det är inte svårt att sätta integration som ett prioriterat område 

Det framkommer i kulturplanen 2015-2017 för länet, där de båda kommunerna är 

verksamma, att integration aktualiseras som en riktlinje som kulturverksamheter bör 

inkludera i ordinarie verksamhet. I kulturplanen beskrivs hur kommunerna inom länet ska 

genom kulturen hjälpa nyanlända in i lokalsamhället. Processen ska även generera i att det 

sker ett utbyte av kulturer. Det skrivs att utbytet av kultur ska förnya den redan etablerade 

kulturen som finns, likaså ska mångfald skapas genom detta. SKL formulerar kultur som 

gynnsam för ett demokratiskt samhälle.90 Det finns nedskrivna riktlinjer som 

kommunerna bör följa men hur de implementeras i verksamheten avgörs av 

organisationen och dess tjänstemän. Hamberg diskuterar att innebörden av olika aspekter 

påverkas av vad som avses med dem. Likaså är kontexten viktig.91 Hur integration omsätts 

i praktiken präglas av hur tjänstemännen inom organisationen förstår och tolkar begreppet 

integration.  
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Föreställningar kring begreppet integration påverkas av många olika aspekter. Det kan 

vara föreställningar som kommer utifrån organisationen. Vilket kan förklaras med yttre 

intressenters betydelse för en organisation.92 Länets kulturplan för de studerade 

kommunerna kan exemplifiera yttre intressenters betydelse för kultur. Där redogörs hur 

länet tolkar begreppet integration i relation till kultur. SKL hänvisar till att kulturlivet ska 

främja för alla människors lika värde.93 Länets kulturplan och SKL kan förstås om 

intressenter som formar tjänstemännens föreställningar angående kultur och integration. 

Det har framkommit under analysen att tjänstemännen förstår begreppet integration på 

olika sätt trots att de utifrån sina verksamheter utgår från samma länskulturplan. Det 

tyder på att tjänstemännens uppfattningar om integration inte är exakt enhetliga utan kan 

varieras, men variationen innebär inte att det är helt olika skildringar kring begreppet. Det 

finns generella uppfattningar angående hur integration förstås av informanterna. 

Uppfattningarna kring integration är således av en mer komplex karaktär, vilket bör 

bejakas i diskussionen som är relaterat till syftet. En del av syftet innebär att analysera hur 

tjänstemännen förstår samt arbetar kring integration. 

 

Integration kopplat till kulturen 

Gemensamt för samtliga informanter är att de poängterar en förändring i respektive 

kommun som präglas av den aktuella världssituationen. Förändringen menar de är 

avhängig till att antalet nyanlända och asylsökande har ökat vilket ställer krav på 

kulturenheten som organisation. En av informanterna, Albin (kommun 1) förklarar att det 

tidigare inte har funnits ett behov av att involvera integration på samma sätt i 

kulturverksamheten som det idag gör. Han styrker sitt argument genom att poängtera att 

integration är ett prioriterat område som lyfts fram ”överallt” i Sverige idag. Albin berättar: 

 

Albin: Om man tittar på de prioriterade områden som vi arbetar med så handlar 

det till stor del om omvärldsbevakning, det är ju liksom inte svårt att sätta 

integration som ett prioriterat område.  Det kan man ju se när man slår upp en 

tidning.  

 

Det Albin berättar är att kulturenhetens verksamhet präglas och utgår från 

omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning beskrivs av SKL som viktig att inbegripa i den 

kommunala verksamheten.94 Det som framkommer, enligt Albin, är att integration idag 

aktualiseras inom många olika kontexter. Albins påstående överensstämmer med 

rapporten Samhällstrender och kulturvanor som hänvisar till olika trender i samhället och 
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en av dessa trender är frågor om integration.95 Albin fortsätter att berätta kring integration 

kopplat till kulturenheten. 

 

Albin: I övrigt så tittar man på gott liv och vårt bidrag till ett gott liv. Ett gott liv är 

egentligen taget från omvärldsbevakning allt ifrån Stadium har ju en liknande 

funktion egentligen, där man säger att ”Vi ska aktivera världen”. Och deras 

struktur bygger på samma sätt som vi gör i vår förvaltning egentligen. Många 

andra kommuner men också framgångsrika företag, och sådär, och när det gäller 

att använda… nu är inte det ett etablerat ord längre, men olika typer av verktyg 

som kopplar budgetstatistik och sådär. Så det är ju inte originellt för ett 

kulturkontor. Det går ju lika väl att kolla på bank eller industri till exempel. Så jag 

skulle vilja säga att det är stor omvärldsbevakning och en större förståelse idag, 

upplever jag det som, för kultur till exempel. Man kan jämföra det med så mycket 

annat och det är en fördel. Man inser, att oavsett vad man arbetar med, om det är 

kultur eller om det är idrott eller banker så tror man att just vår verksamhet, vårt 

område är väldigt speciellt och att det inte går att jämföra det, det är väl lite så det 

är tror jag. 

 

Citatet tydliggör komplexiteten angående hur begrepp uppfattas. Komplexiteten kan 

beskrivas utifrån att uppfattningar och förståelser för begrepp konstrueras utefter 

omgivningen. Omgivningen är alltså viktig att involvera angående förståelsen över hur 

organisationer och tjänstemän uppfattar begrepp, i detta fall integration, och hur det 

impliceras i praktiken. Det som framkommer ur citatet från Albin är att deras organisation 

egentligen inte skiljer sig avsevärt mycket jämfört med andra typer av organisationer. Han 

poängterar att flera organisationer är avhängiga till omvärldsbevakning för 

organisationens överlevnad. Likaså att organisationers strukturer och arbeten liknar 

varandra. Han menar att det kanske existerar felaktiga föreställningar om att 

organisationer är unika. Albin hävdar att organisationer är likformiga.  

 

Det Albin redogör för kan liknas vid diskursen om att organisationer är mer homogena än 

olika. DiMaggio och Powell förklarar att strukturen som organisationer innehar yttras i att 

de finns inom samma fält som andra organisationer. Inom fältet föregår olika typer av 

aktiviteter som gör att organisationer homogeniseras.96 Inom denna kontext lyfts 

omvärldsbevakning upp som ett centralt tema eller aktivitet som flera olika organisationer 

förhåller sig till. Detta förklarar varför kulturenheten liknas med Stadium. De kan i första 

anblick förstås mycket olika men i och med att de rör sig inom samma fält, som förhåller 

sig till samma aktiviteter, blir de mer homogena i sin utformning än olika. Homogeniteten 

kan därmed förklaras med isomorfism. DiMaggio och Powell hänvisar till Hawleys 

förklaring till isomorfism när de beskriver isomorfism. Isomorfism är enligt författarna en 
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process som gör att enheter rättas in i ett liknande led som resterande enheter. Enheterna 

”tvingas” därmed att likna varandra då de är styrda till samma miljöförhållanden.97 

Isomorfismen kan därför förklara homogeniseringen vilket kan appliceras på Albins 

uttalande om att organisationer liknar varandra och deras avhängighet till omvärlden. 

Samtidigt kan detta förklara varför fler kulturenheter arbetar utifrån integration som en 

riktlinje, vilket tyder på en homogenisering. Det blir således relevant att inbegripa 

organisationens avhängighet till omvärlden för att förstå hur organisationer utformas och 

utformar arbeten. Omvärldsbevakningen har resulterat i att kulturenheterna har inbegripit 

integration som en riktlinje98. Omvärldsbevakningen präglar dessutom hur begrepp 

förstås. Detta kan kopplas samman med en utav uppsatsens formulerade frågeställningar 

som lyder ”Hur uppfattar tjänstemännen inom organisationen arbetet kring integration 

och hur yttras det i praktiken?” Tjänstemännens arbete gentemot integration hänger 

samman med omvärlden.  Rita (kommun 2), likt Albin, redogör för att anpassning till 

omvärlden är viktig och att det styr verksamheten. Rita berättar: 

 

Rita: Sedan har vi väl sagt att vi vill göra vissa andra saker, man kan säga att det 

här med mångspråk och integration är en sak som har tagits upp nu på senare år. 

Av att det har inträffat någonting, vi hade liksom inte så mycket personer med en 

annan språkbakgrund i kommunen tidigare. Utan det är ju egentligen något som 

har dykt upp väldigt snabbt, förutom att vi hade ett asylboende och där flyttade 

personer. Dem kom och åkte, kom och åkte ganska snabbt. Och nu har vi en helt 

annan sits som vi har försökt anpassa oss till. 

 

Rita förklarar att det har skett en snabb förändring i samhället vilket innebär att de måste 

implementera integration i deras arbete mer än vad de tidigare har gjort. Rita menar att de 

står inför nya utmaningar för att kunna ge en god service till kommuninvånarna. Melitta 

(kommun 2) tillägger under gruppintervjun som både Rita och Melitta är delaktiga i, att 

dessa utmaningar bemöts genom, exempelvis, att arbeta tillsammans med andra 

föreningar och kommuner. I Grips avhandling framträder det att hennes studerade 

kommuner inbegriper föreningar när de diskuterar om hur integration ska göras,99 vilket 

även framkommer i Melittas och Ritas utsagor gällande integration inom kommunal 

kulturverksamhet. Detta görs för att kulturenheten ska kunna involvera integration i 

verksamheten.  

 

 

                                                   

97 Ibid, s. 149. 

98 SKL, 2007, Omvärldsbevakning i praktiken, s. 4. 

99 Grip, s. 92. 
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En förändring i världen  

Det samtliga informanter poängterar under intervjuerna är att det har skett en förändring i 

världen som har präglat stora delar av det svenska vardagliga livet. De förklarar att 

kulturenheter är omvärldsorienterade och därmed bör anpassa sin verksamhet utefter det. 

Det framkommer att integration och kultur är idag mer sammankopplade än vad de var 

tidigare. Det finns en ganska ny föreställning bland informanterna, nämligen att 

kulturverksamhet är en del av integrationen. I enlighet med syftet att bidra med förståelse 

avseende hur kommunala kulturenheter och tjänstemännen förstår samt arbetar kring 

integration, har avsnittet framhävt informanternas utsagor gällande kulturenheterna och 

integration. Stycket som följer härnäst analyserar kulturplanernas innehåll. Synliggörs 

avhängigheten mellan kultur och integration i länets och kommunernas kulturplaner?  

 

Det goda livet 

I länets kulturplan 2015-2017 utskrivs kultur som ett universellt språk där känslor och själ 

involveras. Kultur beskrivs vidare som något som måste vårdas och underhållas men även 

förnyas. Detta bör beaktas, enligt länets kulturplan, då kultur skapar tillväxt och ett 

livslångt lärande. Vidare beskrivs kulturen som en viktig byggsten i samhället och 

framförallt betonas kulturen som en del av den mänskliga individen. Argumentet kan 

liknas vid SKL:s beskrivning av att kultur ska främja demokratiska processer.100 

Beskrivningen som återges kring kultur från länets kulturplan präglar i sin tur kommun 1 

och kommun 2:s uppfattning av kultur. Detta kan exemplifieras i att kommun 2:s 

reviderade förslag till kulturplan 2016 återkopplar till ett citat från länets kulturplan för att 

beskriva vad kultur innebär och vad kultur innebär i kommun 2:s kommun.  

 

I kommun 2:s reviderade förslag till kulturplan 2016 beskrivs ”Det goda livet” genom att 

hänvisa till att människan behöver en god miljö att leva i. En god miljö att leva i beskrivs 

genom att det bör finnas möjligheter för individuell utveckling, upplevelser, gemenskap 

mellan människor, framtidstro med mera. Kulturplanen poängterar att dessa aspekter 

främjar demokrati, jämställdhet, god hälsa och tillväxt. Kulturplanen är senare utvecklad i 

strategiska huvudinriktningar och en utav dessa är integration och mångfald. Under 

avsnittet integration och mångfald beskrivs en obalans i befolkningsstrukturen i 

kommunen. Kommunen har en ökad åldrande befolkning samtidigt som unga väljer att 

flytta från kommunen, därav finns en obalans i befolkningsstrukturen. Obalansen kan 

enligt kulturplanen åtgärdas i och med att nyanlända tillkommer till kommunen och 

bosätter sig där. Vidare beskriver kulturplanen att nyanlända ska hjälpas in i 

lokalsamhället, likaså ska nyanlända få hjälp att utveckla sin kompetens för att kunna bli 

en del av arbetsmarknaden. Aspekterna som lyfts fram beskrivs utifrån att kommunen står 

inför nya utmaningar att integrera nyanlända in i kommunen för att balansera 

                                                   

100 SKL, 2015, Kulturpolitiska positionspapper, s. 10. 
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befolkningsstrukturen. Utmaningarna beskrivs kunna bemötas med hjälp av kulturen. 

Kulturplanen redogör även för att kulturen kan inverka till att nyanlända och etablerade 

kommuninvånare kan utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Kulturen 

förklaras vara en del av främjandet av integrationen. Lindkvist, Bakka och Fivelsdal hävdar 

att organisationer och individer existerar och präglas av omvärlden och olika 

omgivningar.101 Detta kan förklara varför kommun 2 väljer att skapa ett samband mellan 

kultur, nyanlända och en ojämn befolkningsstruktur i kommunen. Stycket som följer 

nedan synliggör ytterligare hur kulturplanen förstår integration samt hänvisar till hur 

integrationsarbetet ska yttras. 

 

Möten och arbetslivet en del av det goda livet 

Det poängteras att möten är en nyckel i hela diskussionen angående hur kultur och 

integration hänger samman och i relation till ”det goda livet”. Kulturplanen beskriver att i 

möten mellan människor skapar förståelse och respekt för varandra. I kommun 2:s 

kulturplan framgår det att ”det goda livet” avser att integrera nyanlända i lokalsamhället. 

Detta förklaras framförallt som en viktig del eftersom kommunen har en obalans i 

befolkningsstrukturen. Integration och kultur förklaras framförallt genom möten. Möten 

sammankopplar sedan kulturplanen med bibliotek. Bibliotek poängteras som en 

mötesplats för människor oavsett bakgrund likaså beskriver den att det är på biblioteken 

möten sker. Vidare beskrivs möten infinnas vid kulturföreningar och publika 

arrangemang. I kulturplanen i kommun 2 framträder olika mål. Målen är exempelvis att 

kultur och bibliotek ska vara välkomnande för nyanlända. 

 

Det som kan utläsas ur resonemanget kring ”det goda livet” i kommun 2:s reviderade 

förslag till kulturplan 2016 är att det har aktualiserats en diskussion kring kultur och 

integration. Det beskrivs att obalansen i befolkningsstrukturen ska jämnas ut genom att 

nyanlända bosätter sig i kommunen men för att de ska kunna bli en del av lokalsamhället 

måste de få hjälp. Likaså diskuteras det att nyanlända måste få hjälp att spetsa sina 

kompetenser för att hjälpas in i arbetslivet. Att nyanlända bör utveckla sina kompetenser 

kan sammankopplas med föreställningen om vem som är lämpad för en viss typ av arbete. 

Larsson diskuterar i sin avhandling hur formella arbeten kan tolkas bli svåråtkomliga för 

nyanlända. Det finns en föreställning som inverkar till vem som kan få arbete eller inte.102 

Detta kan appliceras till kulturplanens val av att skriva ”utveckla sin kompetens” när de 

hänvisar till att nyanlända bör få hjälp att integreras på arbetsmarknaden och i 

lokalsamhället. Det finns en föreställning att människor bör utvecklas och anpassas för att 

kunna bli en del av lokalsamhället och därmed balansera ut den obalanserade 

                                                   

101 Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, s. 147. 

102 Larsson, s. 131. 



33 

befolkningsstrukturen i kommunen. Det framträder en föreställning kring integration 

vilket innebär att integration författas på ett specifikt sätt i kulturplanen.  

 

Carl-Ulrik Schierup och Aleksandra Ålund beskriver att arbetslivet karaktäriseras som den 

första kontakten med det nya sociala livet. Författarna beskriver att i arbetslivet kan 

människor inte vara anonyma utan måste integreras med sina arbetskamrater. Arbetslivet 

innebär dessutom att normer och värderingar tas till.103 Arbetslivet framgår bland 

kulturplanen som en mycket viktig del i integrationen vilket kan återkopplas med 

uppsatsens syfte att analysera hur kulturenheter förstår begreppet integration. Larsson 

hänvisar till tidigare studier som menar att arbete förstås som både en rättighet och 

skyldighet. Eftersom att arbete har aktualiserats som en rättighet respektive skyldighet har 

föreställningar kopplat till arbete konstruerats. Det som är framträdande inom denna 

kontext är att det framträder en diskurs om anställningsbarhet.104 Detta kan förklara 

varför kulturplanen framhäver ”kompetensutveckling”. Utifrån denna ansats tydliggörs ett 

samband mellan integration, kultur, kompetensutveckling och arbete. Inkluderandet av 

”kompetensutveckling” kan förklaras som en reaktion på att individer bör vara 

anställningsbara. Arbete kan förklaras som en rättighet respektive skyldighet. Att inneha 

ett arbete kan således generera i en inkludering i samhället. Anställningsbarhet kan därför 

kopplas in i denna kontext. Vesterberg förklarar att det finns föreställningar om att 

integrationen kan stärkas genom anställningsbarhet.105 Detta kan förklara varför 

kulturplanen betonar ”kompetensutveckling” som ett viktigt fragment.  

 

Det intressanta är att arbetslivet involveras inom samma kontext som kultur och 

integration. ”Det goda livet” innebär således betalt arbete. Det går att utläsa att kulturen 

ska hjälpa nyanlända in i arbetslivet för att kunna infalla inom ramen för ”det goda livet”. 

För inom arbetet sker möten och möten har, som tidigare diskuterats, beskrivits som en 

del i kulturplanens strategiska huvudinriktningar. Det författas att kulturenheten bör 

arbeta för integration av nyanlända inom kommunen. Hur det tar sig i uttryck kan 

framförallt studeras i hur informanterna tolkar och omsätter riktlinjerna i praktiken.  

 

Möten, kommunikation och delaktighet som är delar av det goda livet 

Inom kommun 1 existerar uttrycket ”det goda livet” men förklaras istället som ”ett gott liv”. 

Jag har tillgivits en reviderad skolkulturplan från kommun 1, inom skolkulturplanen finns 

avsnittet ”Ett gott liv”. I avsnittet framgår det att ”ett gott liv” karaktäriseras av deltagande 

och möten. Det som tidigt är författat i avsnittet under ”ett gott liv” är att barn och elever 

                                                   

103 Carl-Ulrik Schierup & Aleksandra Ålund, Will they still be dancing?: integration and ethnic 

transformation among Yugoslav immigrants in Scandinavia, Almqvist & Wiksell International, 

(Stockholm, 1987), s. 91. 

104 Larsson, s. 29. 

105 Vesterberg, s. 12. 
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möter andra barn som har ett annat modersmål, levnadskultur och en annan kultur. Det 

blir påtagligt att integration har involverats i diskussionen om vad som karaktäriserar ”ett 

gott liv”. Avsnittet om ”ett gott liv” fortsätter att beskriva att det aktuella samhället präglas 

av förändringar. Förändringar kan enligt skolkulturplanen tolkas inbegripa nyanlända. 

Diskussionen beskrivs utifrån interkulturell kommunikation. Den interkulturella 

kommunikationen förklaras som en viktig aspekt inom ”ett gott liv” då den genereras i 

förståelse och respekt för andra människor olika en själv. Vidare beskriver 

skolkulturplanen att möten med olika människor inbegriper att det skapas en gemenskap 

sinsemellan dem. I möten med människor från olika kulturyttringar gynnas den 

individuella utvecklingen likaså beskrivs mötena inverka till delaktighet. De angivna 

aspekterna beskrivs dessutom främja en upplevd delaktighet i kulturarvet i kommunen och 

i omvärlden.  Kulturplanen hänvisar till att möten mellan människor skapar aktning och 

respekt.  Samtliga argument som är författade under avsnittet ”ett gott liv” förklaras 

slutligen generera i förståelse för de relationer och situationer som existerar i samhället.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja att ”ett gott liv” inkluderar integration. Integration 

kan förstås utläsas eftersom att skolkulturplanen hänvisar till att främja delaktighet och 

utveckling genom möten mellan människor med olika kulturyttringar.  

 

Det som kan utläsas ur resonemanget kring ”ett gott liv” i kommun 1:s skolkulturplan är 

att det har aktualiserats en diskussion kring kultur och integration vilket även kunde 

urskiljas i kommun 2:s reviderade förslag till kulturplan 2016. Inom kommun 1:s 

skolkulturplan diskuteras integration utifrån andra termer samt diskussioner. Efter några 

få rader under avsnittet ”ett gott liv” beskrivs möten mellan elever med olika bakgrunder, 

det vill säga, olika modersmål eller kulturyttringar. Detta beskrivs främja 

identitetsskapanden. Jönhill hävdar att den sociala kontexten inverkar till att människor 

intar olika identiteter. Den individuella identiteten formas utifrån vilket sammanhang 

individen lever inom. Detta görs utifrån hur individen tolkar sig själv men också från hur 

hen tolkar andra människor i sin omgivning. Detta kan därmed förklara hur människor 

integrerar med varandra.106 Identitetsskapande kan därmed konkretiseras eftersom en 

individs identitet förstås vara avhängig till den sociala kontexten individen lever inom. 

Omgivningen blir därmed inom denna diskussion viktig att inbegripa.  Detta kan således 

appliceras på skolkulturplanens diskussion angående integration och identitetsskapande. 

Resonemanget innebär att den egna identiteten utvecklas genom att integreras med 

människor med skilda kulturyttringar. Processen ska sedan generera i att eleverna skapar 

aktning och förståelse för varandra. Inom denna kontext blir det tydligt att integration 

förklaras genom möten. Möten framkommer inom samtliga dokument som kopplade till 

integration och kulturverksamhet. Detta kan därför tyda på att dokumenten har anpassats 

till varandra. Anpassningen gör att dokumenten liknar varandra vilket kan relateras till 

                                                   

106 Jönhill, s. 68f. 
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isomorfism.107 Isomorfismen innebär att organisationer liknar varandra. DiMaggio och 

Powell hävdar att organisationers strukturer kan liknas vid varandra eftersom de verkar 

inom samma fält.108 

 

Det framgår att skolkulturplanen ämnar involvera olika slags möten knutna till elever och 

kulturer. Dessa möten ska således vara gynnsamma för den individuella utvecklingen, en 

kollektiv gemenskap samt aktning för andra människor. I enhet med syftet att studera 

kulturenheters förståelse och arbete gentemot integration framträder i detta avsnitt möten 

avhängig till kultur och integration. Resonamnget kan sammankopplas med studiens syfte 

som ämnar bidra med kunskap om hur organisationerna tolkar integrationen. Det som 

framkommer ur kommun 2:s reviderade förslag till kulturplan 2016 och kommun 1:s 

reviderade skolkulturplan är att integration involveras inom ”det goda livet”. Detta kan 

förklaras genom att länets kulturplan involverar integration. Integration kan därmed 

förklaras vara en del av kulturen. Diskussionerna om hur integration förstås i respektive 

kommun varierar. Det som dock är påtagligt är att diskursen integration och kultur 

existerar. Kommunerna kan definieras som serviceproducenter och samhällsaktörer vilket 

tydliggör deras avhängighet till omgivningen. Kunderna kan förklaras vara 

kommuninvånarna och det är kommuninvånarna som tillges ”det goda livet” av den 

kommunala kulturenheten. Tidigare kulturplaner har haft ett tydligt fokus på ungdomar 

och kultur, vilket ännu är aktuellt i samtliga kulturplaner. Tidigare kulturplaner har dock 

inte involverat integration på samma sätt som idag. I samtliga dagsaktuella kulturplaner 

diskuteras integration utifrån ett avsnitt som specifikt involverar detta. Kommunerna har 

därmed anpassat sig till samhället och de institutionella kraven.  

 

Kommun 2 diskuterar att de måste jämna ut den ojämna befolkningsstrukturen i 

kommunen vilket ska göras genom att nyanlända ska integreras in i samhället. Denna 

process ska ske genom att spetsa nyanländas kompetenser för att de ska kunna bli en del 

av arbetsmarknaden och därmed kunna bidra till kommunen. Diskussionen beskriver hur 

kommun 2 kan förklaras som en organisation som ämnar skapa struktur och stabilitet för 

dess invånare. Vilket kan kopplas till Jonssons diskussion att institutioner syftar att skapa 

trygghet, stabilitet och struktur för människan.109 ”Det goda livet” åsyftar att upprätthålla 

en balans i samhället, men för att upprätthålla balansen bör kommunerna anpassa sig efter 

det samtida klimatet.  Om kommun 2 hade bortsett det samtida klimatet och fortsatt med 

en äldre kulturplan hade kommunens legitimitet samt fortsatta existens varit oviss. Meyer 

och Rowan hävdar att organisationers fortsatta existens präglas av hur de förhåller sig till 

det fält de existerar inom.110 Den ojämna befolkningsstrukturen förklaras kunna tacklas 
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110 Meyer & Rowan, s. 349. 
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genom att nyanlända bosätter sig och arbetar inom kommunen. Integration förklarar 

kommun 2 som ett redskap att tackla den ojämna befolkningsstrukturen. Det fält som 

kommun 2 existerar inom formar dess organisation vilket synliggörs i kulturplanen. 

Kommun 1 menar att möten mellan människor med olika kulturyttringar är viktigt för att 

öka förståelsen och acceptansen mellan människor. Integrationen inom denna kontext kan 

förklaras utifrån att integration sker genom möten. Likaså framgår det inom denna 

kontext att ”ett gott liv” avser att skapa balans och trygghet i samhället genom delaktighet. 

Kommun 1 avser, likt kommun 2, att upprätthålla och tillge en stabilitet, struktur och 

trygghet. Det aktuella samhällsklimatet kan förklaras operera på kommun 1 och kommun 2 

som organisation.  

 

Det goda livet en viss norm, aktivitet och rationalitet 

Utifrån kulturplanerna framkommer det att det existerar en föreställning som har 

anammats av kommunerna. Föreställningen innebär inte att något är fel eller rätt, utan 

föreställningen innebär snarare att det existerar en viss norm, aktivitet och rationalitet. 

Föreställningen inom denna kontext kan förklaras med att ”det goda livet” inom 

kulturverksamheten bör involvera integration. Detta kan förklaras vara en reaktion på det 

aktuella samhällsklimatet eftersom tidigare kulturplaner för respektive kommun inte har 

involverat detta tidigare vilket de idag gör. Föreställningen kan förklaras som en ”myt”, 

vilket framkommer i Meyers och Rowans diskussion. Meyer och Rowan hävdar att 

organisationers struktur synliggör vilka myter det är som existerar i det aktuella 

samhällsklimatet.111 Kulturplanerna kan beskrivas som en spegling av det rådande 

samhällsklimatet. I det rådande samhällsklimatet aktualiseras integration vilket även syns 

i kulturplanerna. Meyer och Rowan påpekar att myten kan få en social legitimitet vilket 

kan inverka till att myten i sig genererar i legitimitet för organisationen om den anammas. 

Myten kan, exempelvis, beskriva hur och vad som bör involveras inom organisationen.112 

Det aktuella samhällsklimatet är viktigt för kommuner att observera. Lundgren diskuterar 

att omgivningen påverkar organisationer, dessutom behöver organisationer anpassa sina 

verksamheter utefter omgivningen. Detta är högst relevant för offentliga organisationer då 

de ständigt bevakas av omgivningen. För att en organisation ska fortsätta existera behöver 

de därför agera utefter de ”spelregler” som finns i omgivningen.113 

 

”Det goda livet” kan kortfattat förklaras vara riktat till kommuninvånarna för att de ska få 

ett gott liv i kommunen. Samtidigt kan ”det goda livet” involvera föreställningar, 

”spelregler” och myter som organisationen har tillämpat för sin fortsatta existens och för 

att uppnå legitimitet. Kulturplanerna avser att framhäva vad kulturenheterna bör 

eftersträva och vad som bör involveras i verksamheten. För att begreppsliggöra syftet att 
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bidra med förståelse över hur kulturenheter förstår och arbetar med integration blir det 

behjälpligt att involvera omgivningens effekt på kulturenheten som organisation. Detta har 

därför diskuterats inom avsnittet genom att exempelvis involvera Meyers och Rowans 

diskussion om ”myter” och legitimitet. 114 Men hur tolkar tjänstemännen kulturplanernas 

aspekter angående integration och hur omsätts det i praktiken?  

 

Här kan jag sätta mig  

I de tidigare avsnitten framkommer det att kommunerna och informanterna upplever att 

kulturverksamhet är avhängig till omvärlden och därmed blir integration en viktig aspekt 

att inkludera inom dess verksamhet. Hur integration bör involveras inom respektive 

kulturenhet präglas utav länets gemensamma kulturplan, samt respektive kulturenhets 

specificerade kulturplan. Arbetet präglas dessutom av organisationens och tjänstemännens 

förmåga att arbeta med det. Lundgren hävdar att en organisation präglas av vilka 

värderingar som finns inom en organisation och dess tjänstemän.115 Det som är 

genomgående är att samtliga informanter poängterar att de försöker involvera integration i 

den ordinarie verksamheten. Yrkesrollerna beskrivs av Lundberg viktiga för 

handlingsutrymmet.116 Informanternas profession kan därmed påverka hur integration 

uppfattas likaså hur det görs. Lindkvist, Bakka och Fivelsdal hävdar att det finns många 

olika faktorer och aspekter som påverkar en organisation och dess aktörer. Det är 

exempelvis yttre värderingar från samhället, medarbetarnas erfarenheter, branscher, 

historik med mera.117 I enighet med syftet blir det relevant att förstå hur informanterna 

upplever och uppfattar kulturenhetens arbete gentemot integration. Under intervjun med 

Kasper (kommun 1) framkommer det hur han uppfattar kulturenhetens arbete gentemot 

integration. Kasper förklarar:  

 

Kasper: Ja, vi har tre ledord som vi har valt ut nu när vi satte våra mål 2016. Det 

var tillgänglighet, det var integration och det var bemötande. Och utifrån 

nyckelorden satte vi mer konkreta mål. Och då vill jag säga att det blir ett fokus 

på integration i och med de stora flyktingströmmarna och att man får upp ögonen 

för verkligheten. Att man ser så mycket mer nyanlända på stan och lär känna dem 

på olika sätt och då känns det självklart och roligt att jobba med det!  

 

Kasper informerar om att enheten har valt ut tre nyckelord för året 2016. Nyckelorden ska 

prägla enhetens arbete. Ett av nyckelorden, integration, förklaras vara en reaktion på 

omvärlden. Jag ställer frågor till Kasper hur han uppfattar integration som begrepp varpå 

han svarar: 

                                                   

114 Meyer & Rowan, s. 341-347. 

115 Lundgren, s. 225. 
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Kasper: Hur integration kan förstås som begrepp? Ja, det är ett ganska vitt 

begrepp, det kan användas på väldigt många olika sätt och tolkas på olika sätt. 

Men framförallt handlar det om att bjuda hit människor som kanske inte känner 

sig naturligt inkluderade. För oss handlar det om att visa att människor som inte 

känner sig välkomna, alltså de kanske inte uttalat säger det men att de kanske 

känner att det inte är något för dem eller att de inte får ut något av det där och i 

värsta fall inte känner sig välkomna ens en gång! Vi bjuder hit dem, dels för att 

känna att någon har räckt ut en hand och sagt att de får komma hit. Och sen får 

de också ta plats här och göra en aktivitet så de behöver inte bara strömma 

igenom utan de är faktiskt här och gör någonting! Och då känner dem också att 

de använder kulturhuset.  

 

Kasper utgår från kulturverksamheten då han beskriver vad integration betyder. Han 

förklarar att integration som begrepp i relation till hans arbetsplats innebär inkludering. 

Kulturhuset som den mesta av verksamheten bedrivs utifrån är avsedd att vara tillgänglig 

och öppen för alla. Detta kan kopplas samman med att SKL:s koppling mellan kultur och 

demokratiskt samhälle.118 Det framkommer att informanten innehar en föreställning av att 

vissa människor kan uppleva en exkludering. Larsson diskuterar kring att välfärdssystemet 

idag är mera avhängig till ett individualiserat ansvarstagande. Det existerar ännu diskurser 

inom välfärdssystemet kring rättigheter vilket inbegriper en föreställning om att alla ska få 

del av dessa rättigheter. I praktiken skiljer sig dock detta åt, i praktiken tilldelas inte 

rättigheterna till alla människor.119 Larssons argument visar att det finns en verklighet som 

tyder på att vissa människor inte tillges samma rättigheter som resterande invånare.  

 

Jönhill förklarar att det existerar olika situations- och strukturbetingade kontexter. Detta 

innebär att det skapas en inkludering och exkludering av människor i samhället. De 

situations- och strukturbetingade kontexterna yttras i att det existerar olika typer av 

grupper, interaktioner, religioner och organisationer. I vissa avseenden kan exkluderingen 

förklaras utifrån termer som utanförskap, men i de flesta fall handlar det om en brist på 

kommunikationsmöjlighet.120 Bristen på kommunikationsmöjlighet innebär således att det 

skapas exkluderingar i ett samhälle trots att ett samhälle förespråkar inkludering. Bristen 

på kommunikationsmöjlighet kan yttras i strukturbetingade kontexter som en organisation 

innehar, vilket inverkar till att det blir en exkludering. Att uppleva en inkludering eller 

exkludering förklaras vara sammankopplat till möjligheten att kommunicera. Möjligheten 

till att kommunicera kan sammankopplas till Kaspers resonemang om att känna sig 

delaktig. Argumentationen som Kasper för förklarar hur han upplever begreppet 

integration. Kasper berättar också hur integration kan göras. Diskussionen faller i enhet 
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med uppsatsens syfte eftersom syftet avser att analysera hur tjänstemännen förstår och 

arbetar kring integration.  

 

Här kan jag sätta mig ned och ta plats  

Kasper förklarar att integration i relation till kulturenheten handlar om att människor ska 

känna sig delaktiga. Delaktigheten förklaras utifrån att Kasper påpekar att kulturhuset 

åsyftar att engagera nyanlända i olika aktiviteter. Genom att anordna olika aktiviteter 

hoppas Kasper på att nyanlända ska uppleva att de bidrar till kulturen och känner sig 

välkomna. Att skapa olika aktiviteter kan beskrivas som ett sätt att uppnå en 

kommunikation mellan människor. Kulturenheten och dess tjänstemän kanske inte verbalt 

kan kommunicera med alla människor i kommunen, utan då hamnar fokus på aktiviteter 

för att skapa inkludering och delaktighet. Kasper beskriver att ”Och sen får de också ta 

plats här och göra en aktivitet så de behöver inte bara strömma igenom utan de är faktiskt 

här och gör någonting”. Resonemanget Kasper för kan liknas vid en diskussion som 

återfinns i länets kulturplan för 2015-2017. I länets kulturplan framgår det att kultur bör 

förnyas. Möller hävdar att kulturverksamhet präglas av en samhällsorienterad diskurs.121 

Lundgren hävdar att kommunen har en betydande roll i samhället vilket innebär att 

kommuner är beroende av och tvungna att förhålla sig till exempelvis kommuninvånarnas 

önskningar och krav.122 Behovet av att förnya kulturen grundas på att kultur anses vara en 

spegling av samhället. Samtidigt kan behovet av att involvera kultur vara ett resultat av vad 

samhället uppfattar som rationellt. Boxenbaum och Jonsson hävdar att omgivningens 

uppfattning av rationalitet opererar på organisationer.123 I länets kulturplan framgår det 

att kultur bör förnyas och detta kan enligt kulturplanen bemötas genom att involvera 

internationella kontakter. Dessutom kan detta bemötas genom att involvera personer med 

annan bakgrund vilket ska gynna ut i en hållbar kultur. Kasper beskriver under intervjun 

hur han arbetar med ett projekt. Projektet kan relateras till länskulturplanens resonemang 

om att förnya kulturen genom internationella kontakter. Kasper berättar:  

 

Kasper: Sedan håller jag på med ett SFI-projekt nu, där SFI-elever får skriva 

texter till X museet. Så fria reflektioner kring skulpturerna och då blir det ju 

väldigt… då har man ju också varit med och skapat innehåll till museerna och då 

tänker jag att, då blir det ett häftigt sätt. Jag tycker egentligen att alla kan göra 

det. Även de som har bott i staden i hela sitt liv att de också får göra det. Men SFI-

elever är lätta att nå för de har en vision att lära sig svenska och skriva en text. 

För det gör de säkert hela tiden så det är svårare att få någon komma in från 

kommunen att skriva. Då skulle de få värsta skrivkrampen. Men de här har ju 

ändå ett driv så… och då blir det ju också integration. Då är det ju deras text som 
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står där, mina texter som står där, dina texter som står där och mina kollegors 

texter. 

 

Kasper exemplifierar hur han arbetar för att nyanlända ska kunna bidra till kulturen. Han 

berättar om hur SFI-elever får författa texter till, exempelvis, en av museets utställningar. 

Dessa texter behåller sedan museet. Han menar att detta skapar en möjlighet för 

nyanlända att känna sig delaktiga i kulturen. Samtidigt betonar han att inkluderingen av 

detta slag inte endast bör involvera nyanlända utan även de som bott en längre tid i 

kommunen. Genom att involvera dessa grupper i den framtagna aktiviteten kan 

integration uppnås. Samtidigt påpekar han att den sistnämnda gruppen, etablerade 

kommuninvånare, kan vara svårare att nå och involvera i kulturen än nyanlända. Han 

förklarar att han uppfattar det som om att nyanlända har ett starkt driv att lära sig det 

svenska språket vilket gör att de lättare tar till sig kulturhusets olika aktiviteter. 

Kulturhusets olika aktiviteter ska enligt Kasper finnas till för alla oavsett bakgrund. 

Integration kan tolkas utifrån Kasper resonemang även involvera etablerade 

kommuninvånare. Detta visar hur Kasper, som tjänsteman, tolkar integration som 

inkludering av alla människor.  I relation till uppsatsens syfte angående tjänstemännens 

uppfattningar angående integration, påvisas Kaspers utsagor att integration är mycket 

komplext. Det framkommer att uppfattningen om integration och hur det omsätts i 

kulturverksamheter är varierande. Som diskuterat, framhåller Kasper inkludering av alla 

inom förståelsen av begreppet integration. I Kulturpolitiskt positionspapper finns ett 

liknande resonemang som Kasper för.  

 

I Kulturpolitiskt positionspapper framgår det att kultur är en del av folkbildning. 

Folkbildningen inbegriper olika faktorer som syftar att främja invånarnas liv i. Faktorerna 

är, exempelvis, deltagande, engagemang och tillgänglighet. Faktorerna avser att öppna 

kulturlivet för alla människor och framförallt för de människor som tidigare inte har varit i 

kontakt med kulturen och kulturutövandet tidigare. Kulturlivet ska främja och öka 

förståelse för allas lika värde, rättigheter, yttrandefrihet med mera. Diskussionerna som 

följer hänvisar till att kulturen möjliggör olika typer av sociala plattformar. De olika sociala 

plattformarna är viktiga för samhällsdebatterna som opererar på ett hållbart demokratiskt 

samhälle.124 Kulturen beskrivs framförallt som en samhällsaktör inom denna kontext. 

Christensen med flera, hävdar att en offentlig organisation inte ska ha marknadsfokus.125  

Fokus inom kulturverksamhet framträder vara kommuninvånarnas liv. I Kulturpolitiskt 

positionspapper beskrivs kultur som en fundamental rättighet för alla 

kommuninvånare.126  Kultur och kulturaktiviteter ska således inte utesluta människor utan 

fokusera på att involvera alla människor.  
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Här kan jag sätta mig – tillgängliga mötesplatser 

Kulturaktiviteter och kulturen kan förstås som sociala plattformar där alla människor kan 

vistas. Integration kopplas samman med sociala plattformer, detta kan liknas med Diaz 

diskussion om integration. Enligt Diaz är innebörden av integration om hur olika 

mekanismer i det aktuella samhället skapar en samhällsgemenskap.127 En sådan social 

plattform och mekanism kan exempelvis vara bibliotek. Biblioteken kan därmed beskrivas 

gynnsamma för en samhällsgemenskap. Det är dessutom biblioteken som många av 

informanterna utgår ifrån när de hänvisar till kulturverksamhet och integration. 

Biblioteken får symbolisera integration i många av informanters utsagor.  

 

Albin (kommun 1), likt Kasper (kommun 1), poängterar att öppenhet och att känna sig 

välkommen är centrala aspekter som involveras inom kulturverksamheten. Under 

intervjun diskuterar Albin inkludering utifrån kommunala verksamhetsmål som inverkar 

till att ge ett bra bemötande och välkomnande. Albin berättar:  

 

Albin: Vi har ju till exempel olika typer av verksamhetsmål, som politikerna 

sätter. Ett av dem är ju till exempel attraktiva och tillgängliga mötesplatser. I det 

ligger ju till stor del ett fokus, tycker jag, bemötande och att man ska känna sig 

välkommen och omhändertagen. Kulturella mötesplatser, till exempel, bibliotek 

är ju ett ställe där alla egentligen är välkomna. Det kostar ingenting… det är lite 

varmt. Ja, men sådär, oavsett bakgrund ska man kunna gå in där och känna sig 

”att här kan jag sätta mig”. Det visar sig ganska tydligt om man går ut och tittar 

vilken laddning av människor det är där ute! 

 

Albin berättar att politiska mål är avgörande för hur enheterna utformar sitt arbete. Målen 

kan förstås behöva samspela med andra mekanismer för organisationens sammansättning. 

Lindkvist, Bakka och Fivelsdal förklarar att organisationens kultur präglas av yttre samt 

inre faktorer. De yttre faktorerna kan förstås som värderingar i samhället och inre faktorer 

som attityder inom organisationen.128 Målen som är sammansatta, likaså hur de tolkas, 

kan förstås präglas av hur samhället i sig uppfattar begreppen. Likaså reproduceras det 

föreställningar och tolkningar inom organisationen, som attityder bland tjänstemännen. 

En ytterligare aspekt som formar förståelsen är omgivningen. Boxenbaum och Jonsson 

hävdar att omgivningen och omgivningens uppfattningar om rationalitet påverkar 

organisationers strukturer.129 Kadhim hävdar att nyanlända är en viktig del av en social, 

politisk, ekonomisk och demografisk faktor.130 Resonemangen som författarna för påvisar 
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de yttre intressenternas betydelse för organisationer. Vad som sker utanför den egna 

organisationen opererar även på organisationen. Detta kan därför inverka till hur begrepp 

och mål tolkas av tjänstemännen. 

 

Albin poängterar ett mål som är ”tillgängliga mötesplatser”. Inom denna kontext har Albin 

tolkat riktlinjen genom att sätta det i kontext till inkludering. För att uppfylla inkludering 

blir det därmed viktigt enligt Albin att människor ska känna sig välkomna och få ett bra 

bemötande. Han poängterar att bibliotek exemplifierar mötesplatser som välkomnande. 

Biblioteken är varma och har enligt Albin ytor som personer oavsett bakgrund kan 

använda. Genom att människor uppsöker biblioteken sker olika möten. Dessa möten 

menar Albin symboliserar öppenhet och välkomnande. För i sofforna på biblioteken kan 

vem som helst slå sig ned.  

 

Bibliotekens utformning framhävs när informanterna diskuterar hur integration kan 

förstås i relation till kulturverksamheten. Ytor, sittplatser och rörelsemöjligheter är 

återkommande aspekter som lyfts fram av informanterna. Bibliotekens utformning menar 

de möjliggör att det sker möten mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare. 

Mötena antyds inte endast behöva inbegripa interaktioner mellan människor utan kan 

exemplifieras genom att individer som tidigare aldrig har mötts sitter bredvid varandra i 

en soffa. Biblioteken kan exemplifiera hur kommuninvånarna kan delta och medverka i 

kommunens verksamheter, eftersom att kommuninvånarna kan använda biblioteken. 

Grimlund, Gustafsson och Zanderin hävdar att kulturenheter agerar efter demokratiska 

slutsprocesser. Detta innebär, bland annat, att kommuninvånarna ska kunna medverka i 

verksamheter.131 

 

Biblioteken  

Hanna och Melitta som arbetar inom kommun 2 beskriver under gruppintervjun hur de 

upplever att stadsbiblioteket blir en social plattform för möten. Hanna och Melitta 

berättar:  

 

Hanna: Vi har ju många som besöker oss här, så vi har ju många asylsökande, 

invandrare som är här. Som sitter i de här holkarna och på kvällarna. Man 

märker särskilt nu på sportlov, då hade vi fullt med ungdomarna.  

Melitta: Man möter ju ständigt människor då med en annan språkbakgrund.  

 

Det Hanna och Melitta diskuterar visar hur de refererar till bibliotekets utformning då de 

berättar om integration i relation till deras verksamhet. Hanna hävdar att biblioteken 

genomströmmas av många olika människor. De hänvisar dessutom till att biblioteken 

används fysiskt genom att beskriva hur nyanlända använder bibliotekens olika funktioner. 
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Uppfattning av begreppet integration i relation till kulturverksamheten omsätts i att 

biblioteken är öppna och kan nyttjas av alla människor. Jönhill förklarar att det är i möten 

med andra människor vi konstruerar uppfattningar om varandra. Uppfattningar som vi 

och dem. Denna sociala process finns för att kunna pragmatisk socialt orientera sig.132 

Processen som inverkar till att vi kategoriserar människor som vi eller som dem präglar 

förståelsen över det sociala fältet. Det sociala fältet inverkar till hur vi konstruerar och 

förstår varandra. Bibliotekens öppenhet kan tolkas som ett redskap i att skapa möten 

mellan olika människor. Det behöver inte endast innebära en reproduktion av vi och dem 

utan även att förståelse för varandra kan skapas.  

 

Det framkommer att möten är en aspekt informanterna tolkar som centrala och avhängiga 

till kulturenhet och integration. Möten och bibliotek återkommer även inom länets 

kulturplan för 2015-2017. Kulturplanen beskriver att många av kommunerna har 

flyktingförläggningar likaså att de tar emot ensamkommande flyktingbarn. Då 

kommunerna inbegriper dessa åtaganden blir biblioteken ofta en mötesplats och en plats 

att tillbringa sin fritid på. Kulturplanen beskriver biblioteken som viktiga då de innehar 

litteratur som placeras under kategorin mångspråk, likaså att personalen på biblioteken är 

kunniga och hjälpsamma. En ytterligare aspekt som lyfts fram är tillgången till datorer och 

internet som finns på biblioteken. Statsbidragen fördelas till regionerna och gäller 

exempelvis biblioteksverksamhet.133 Återkopplingen till biblioteken kan även vara ett 

resultat av att försöka implementera integrationsarbete över den ordinarie verksamheten. 

Att biblioteken beskrivs som centrala kan dessutom vara ett resultat av kulturenheternas 

fält. De studerade kommunerna kan således ha härmat andra kommuner för att se hur 

integration görs. Detta kan liknas vid Lindberg och Erlingsdóttir diskussioner om hur 

organisationer härmar andra.134 Inom fältet kan integrationsarbete ha sammankopplats 

med biblioteksverksamhet.  

 

Informanternas svar kan därmed tolkas utifrån att de har utgått från de föreskrifter som 

finns författade för deras verksamheter (det avhängiga fältet). Därför blir det förklarligt att 

förstå varför informanterna väljer att återkoppla biblioteken som centrala för 

kulturverksamheten och integrationen. Samtliga informanter betonar således möten som 

en viktig aspekt gällande kulturverksamhet och integration. Mötena kan uppfattas på olika 

sätt. En informant betonar att det är viktigt att informera till grupper som vanligtvis inte är 

bekanta med kulturverksamhet att de är välkomna. Likaså att besöken blir givande och att 

de får bidra till kulturen. Medan andra informanter förstår möten utefter att man vistas 

inom samma miljö. Detta kan förstås genom att biblioteken beskrivs vara för alla. I och 
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med att alla involveras sker möten mellan människor. I soffan kan exempelvis människor 

mötas. I avsnittet har informanternas utsagor samt kulturplaner involverats för att kunna 

analysera empirin som förhåller sig till syftet att bidra med förståelse över hur integration 

görs i praktiken. För att tydliggöra hur integration förhålls till kulturverksamheten likaså 

hur det tolkas av informanterna, blir det behjälpligt att analysera hur integration och 

kultur konstrueras inom organisationen vilket återfinnes i nästa avsnitt.   

 

Ett täcke över hela vår verksamhet 

Inom kulturverksamheterna förefaller det som om att tjänstemännen avser att 

implementera integration i ordinarie verksamhet. Kulturplanerna redogör för att 

integration bör involveras i kulturverksamheterna. I de följande avsnitten redovisas och 

analyseras tjänstemännens utsagor gällande integration relaterat till 

kulturverksamheterna. Det framkommer att tjänstemännens tolkningar utav 

kulturverksamheten och integration föreligger för vilken form av karaktär som 

integrationsarbetet tar. Lundgren hävdar att yrkeskategorier innehar subkulturer. 

Subkulturerna är en produkt utav att aktörer definierar och titulerar sig utefter deras 

yrkesprofession. Detta innebär att det konstrueras värderingar och föreställningar mellan 

de olika yrkesprofessionerna. Socialisering mellan aktörerna inom en profession utgör 

likartade värderingar.135 Detta kan liknas vid en normativ process. En normativ process 

gör att aktörer likriktar sina attityder och handlingsuppfattningar. En professionell 

utbildning exemplifierar hur attityder och handlingsuppfattningar likriktas.136 De likartade 

värderingarna framkommer bland tjänstemännen i respektive kommun vilket redogörs i 

de tidigare avsnitten. Integration förklaras som ”ett täcke över verksamheterna”. ”Ett täcke 

över verksamheterna” kan sättas i enhet med uppsatsens syfte att bidra med förståelse 

över hur integration förstås av informanterna och hur det görs.  

 

I gruppintervjun med Jonathan och Ivar (Kommun 1) beskrivs kulturenhetens verksamhet 

vara avhängig till olika nivåer. Nivåerna beskrivs utifrån att det finns en nivå som är 

abstrakt och en mer praktisk nivå. Den abstrakta nivån kan förstås utifrån målsättningar 

och en högre ledning. Den praktiska nivån förklaras utifrån att direktiv tillges denna nivå 

och omsätts i praktiken. Karaktären på integrationsarbetet formas och konstrueras utmed 

de olika yrkesprofessionerna som finns inom kulturförvaltningen och den kommunikation 

som pågår dem emellan. Karaktären kan därför förklaras som en effekt av delade 

värderingar inom kulturförvaltningen. Detta kan liknas med Lindkvist, Bakka och 

Fivelsdals argument angående att inre värderingar inom organisationen opererar på den 

egna organisationen.137 Nedan följer en diskussion av Jonathan och Ivar som framhäver 
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hur de olika nivåerna yttras och inverkar till kulturförvaltningens olika verksamheters 

arbete kring integration.  

 

Jonathan: Helt organisatoriskt kan man säga såhär, när man pratar om 

kulturhuset brett så, så har vi ett par prioriterade områden som genomsyrar alla 

verksamheter, konsthall, bibliotek, museer, experiment. Där är integration ett 

utav dem. Och det innebär att inom alla verksamheter vi gör, om det är så att vi 

har läsecirklar på biblioteket eller visningar på museer så ska vi få in det här i den 

verksamheten. Att vi ska ha, exempelvis läsecirklar på andraspråk eller polletter i 

svenska eller att vi ska ta emot nyanlända med visningar. Så det ligger som ett 

täcke över hela vår verksamhet! 

 

Inom citatet framkommer gemensamma värderingar gällande inkluderandet av 

integration inom verksamheterna. Uppfattningen delas av samtliga aktörer. Den 

gemensamma uppfattningen blir påtaglig då Jonathan hänvisar till att integration ligger 

som ett täcke över hela verksamheten. Lundgren hävdar att en organisation präglas av 

samhället och de dominerande värdena, med mera, som existerar.138 Detta argument kan 

styrkas med DiMaggio och Powells diskussion om fältet. Författarna menar att fältet en 

organisation verkar inom påverkar organisationen. Samtidigt anpassar organisationerna 

sig efter fältet för att kunna bli legitima.139 Det är således inte endast utifrån 

organisationens aktörer som värdena formas. Yttre faktorer inverkar i samma utsträckning 

till organisationers strukturer och arbete. Detta kan förklaras genom att Jonathan hänvisar 

till att viss verksamhet anpassas efter nyanlända. Argumentet tydliggörs längre in i 

diskussionen som Jonathan för, samtidigt poängterar Jonathan att vardera verksamhet 

implementerar integration utefter möjlighet och mål.  

 

Jonathan: Sedan är det upp till mig då, men bibliotek eller oss på biblioteket att 

få in det här i våran verksamhet. Vi har ju våra specifika mål, vi har barn och 

unga som ett mål och då ska integration vara en del i det. Vi ska ha sagostunder 

på andra språk också, både på svenska och på andra språk. Vi ska ha tolkar eller 

vad det må vara liksom. På biblioteket arbetar vi med digital delaktighet där vi 

beskriver ny teknik och visar det för användare som inte är bekväma med det och 

det kan också riktas mot nyanlända. Det är nytt för oss i år faktiskt att vi har det, 

så att det är något som vi arbetar med för att hitta former. Men det ska 

genomsyra allt! På biblioteket sen, Ivar har det andra spåret, men det har vi också 

ett fokusområde som är mångspråk som kanske tangerar integrationen ännu lite 

mer. Där kollar vi på litteratur för minoritetsspråk. Tillgängligare medier, 

lättlästa medier. Det blir ju ännu mer påtagligt sådär. Men integrationen ska ligga 

över allting vi gör, oavsett vad vi gör. Förutom om det inte är direkt utländska 

böcker. Så även om det är för barn och unga så ska det finnas ett integrationstänk 
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över det. Det är den styrningen vi gör uppifrån så att säga och sedan då för varje 

enhet för sig då. Sen lägger museerna upp sitt program för det, så att säga. Så kan 

man väl säga?  

 

Det övergripandet målet av att involvera integration inom kulturenhetens verksamheter 

betonas återigen som en viktig aspekt utav Jonathan. Han tydliggör att han som 

bibliotekschef och tillsammans med kollegorna ansvarar för att implementera integration 

inom biblioteksverksamheten. Detta beskriver hur det övergripande målet, integration, 

översätts och implementeras på en mer praktisk nivå. Det yttras praktiskt genom att 

sagostunder genomförs på andra språk än svenska, att de använder tolkar eller digitalt 

lärande. Mångspråk är en ytterligare faktor som involveras inom denna kontext. 

Mångspråk avser att exempelvis tillhandahålla litteratur för minoritetsspråk.  

 

Görandet av integration inom kulturverksamheten 

Jonathan informerar att de utvecklar nya former för att involvera integration inom 

verksamheten vilket även andra verksamheter inom kulturförvaltningen gör. 

Resonemanget kan liknas vid Lindkvist, Bakka och Fivelsdals resonemang angående att 

det strategiska arbetet inom organisationen kan ske på olika sätt.140 Författarnas 

resonemang kan liknas till varför integrationsarbetet kan ta olika former. Jonathan 

förklarar att det finns en styrning som sker uppifrån och ned. Styrningen kan, liksom 

tidigare påpekat, förklaras utifrån ”ett täcke över verksamheterna” som ska prägla 

enheternas arbete. Hur arbetet sedan yttras är avhängig till respektive enhet. Detta 

poängteras genom att Jonathan hänvisar till att museerna kan ha ett annat program för 

hur de involverar integration i ordinarie verksamheten. Ivar fortsätter på Jonathans 

argument.  

 

Ivar: Och om man ska kolla på museerna, det kan ju Kasper lite bättre om, men 

jag sitter med i kommittégruppen, där håller vi på att ta fram våra mål nu. Och 

där är ju ett… som sagt, vi har ju integration över oss. Och vi har ju även plockat 

med det i museigruppen och har det som ett mål. Och arbetar med det, fast det 

kanske blir konkret. Vi bjuder in SFI… ja, onsdagarna. Vi har ju det tänket som 

bibliotekschefen säger. 

 

Jonathan: Och du sa det bra där! Det blir konkret där! Här uppe blir det på en 

abstrakt metanivå liksom, vi ska ju införliva integrationsarbetet i alla våra 

verksamheter och gör det så.  Och här nere gör vi det då. Och hur ser det ut? Ja, 

då kanske vi ska ha två onsdagar då det ska handla om poesi på dari liksom, eller 

you name it! Men som sagt, det är nytt för oss, men i den utsträckningen vi jobbar 

med det… vi hittar ju fortfarande former och verksamheter för det som vi inte 

haft innan. Och det är ett jättekul arbete och spännande!  

                                                   

140 Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, s .263. 
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Ivar berättar att han medverkar i en kommittégrupp som utarbetar mål. Utarbetandet av 

målen avser vissa faktorer och integration är en aspekt de inbegriper. Han hänvisar till 

flera andra typer av grupper som, likt kommittégruppen, involverar integration i 

planerandet av verksamhetsmålen. Hur integration görs präglas av olika grupper. Grip 

hävdar att görandet av integration präglas av vart tjänstemännen i organisationen befinner 

sig. Tjänstemännens kontakt med integration kan exempelvis förklaras genom att vissa har 

en mer direkt kontakt med nyanlända än andra tjänstemän har, som exempelvis jobbar 

med administration.141 Detta kan kopplas med hur kommittégruppen utarbetar mål medan 

en bibliotekarie kanske är mer i direktkontakt med det direkta görandet av integration. 

Utefter dessa mål formas verksamheternas arbete. För att tydliggöra hur arbetet kring 

integration reellt kan yttras hänvisar Ivar till onsdagarna och att de har bjudit in SFI-

elever. Under onsdagarna har kulturenheten på kommun 1 olika aktiviteter belagda på 

kulturhuset. Aktiviteterna är varierande och kan vara allt från föreläsare till 

musikframträdanden. Jonathan instämmer i Ivars argument och fortsätter diskussionen 

vidare. Han beskriver hur olika nivåer arbetar kring integration på olika sätt. Den ena 

nivån refererar Jonathan som en abstrakt metanivå. Nivån kan förstås innefatta en högre 

ledning medan den andra nivån avser det direkta arbetet kring integration. Jonathan 

avslutar diskussionen genom att poängtera att integrationsarbetssättet präglas av nya 

former.  

 

Att nya former och arbetssätt tas fram inom verksamheten framhäver hur organisationen 

är under en ständig omkonstruktion. Därför blir det relevant att bejaka att görandet av 

integration inte är stagnerat utan under ständig konstruktion. En ständig omkonstruktion 

kan därför liknas vid förändring. Lindkvist, Bakka och Fivelsdal hävdar att när en 

förändring ska genomföras är det viktigt att organisationer tar hänsyn till vilka traditioner 

som finns inom organisationen för att legitimitet ska skapas.142 Författarnas argument kan 

kopplas samman till varför informanterna uttrycker ”integration som ett täcke över 

verksamheterna”. Involverandet av integration kan förstås som något nytt och därför blir 

det relevant att koppla det till den ordinarie verksamheten för att inte riskera att 

organisationens legitimitet förorsakas. Syftet med uppsatsen avser att bidra med förståelse 

över hur integration praktiseras i kulturverksamheterna likaså hur det tolkas av 

informanterna. Det framkommer inom avsnittet olika mekanismer som inbegrips i 

verksamheten. Mekanismerna är exempelvis inomorganisatoriska påtryckningar kring 

förändring. Yttre faktorer, mål och riktlinjer är återkommande i informanternas utsagor 

gällande integration och kultur. Men vad innebär mekanismerna mer konkret inom denna 

kontext? Frågan diskuteras mer i nästa kategori.  
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Mekanismer för liknelse 

De studerade kommunernas kulturplaner är i linje med de nationella kulturpolitiska 

målen. I de nationella kulturpolitiska målen redogörs delaktighet och möten viktiga inom 

kultur. Det framgår att barn-, jämställdhets-, och mångfaldsperspektiv ska involveras. Ett 

rikt kulturliv beskrivs utifrån lika rättigheter och möjligheter för alla människor 

exempelvis oavsett kön, bakgrund och ålder.  Vidare beskrivs internationella kulturutbyten 

utveckla och främja kulturlivet.143 De studerade kommunernas kulturplaner inbegriper 

delaktighet och möten som återkommande aspekter, vilket har redovisats i tidigare avsnitt. 

I denna kategori behandlas en utav uppsatsens formulerade frågeställningar mer än vad 

den tidigare har gjort. Kategorin avser att analysera den insamlade empirin i relation till 

institutionell teori. Genom detta förfarande testas även institutionell teori gentemot nya 

empiriska studier, i detta fall de studerade kulturenheterna. Kulturplanerna för respektive 

studerad kommun har framförallt författat uttrycket ”Det goda livet” i olika 

konstellationer. Inom uttrycket inbegrips delaktighet och möten främjande för ett 

demokratiskt samhälle.  

 

”Det goda livet” involverar integration inom samtliga studerade kulturplaner. Tidigare 

kulturplaner för respektive kommun har inte innefattat ett likartat fokus på integration 

som idag görs. Informanterna beskriver att verksamhetens arbete är avhängig till 

omvärlden. Det aktuella samhällsklimatet återkopplas till varför verksamheterna och 

kulturplanerna är utförda som de idag är. Det framgår att kulturenheterna verkar utifrån 

vad som uppfattas vara prioriterade områden i samhället.  

 

De prioriterade områdena i samhället formar således kulturenheternas kulturplaner samt 

kulturenheten. Relationen mellan organisationerna (kulturenheterna) och omvärlden 

märks genom struktur, föreställningar, former och mekanismer som existerar. Detta kan 

liknas vid att organisationerna kan förklaras utifrån att vara öppna rationella 

systemmodeller. Blom och Grape hävdar att öppna rationella systemmodeller innebär att 

organisationer är ofullständiga vilket gör att de direkt påverkas och formas av 

omgivningen. Relationen mellan omgivningen och organisationerna utgör en fortsatt 

existens för organisationerna. Det sker utbyten mellan organisationer och andra system, 

utbyten av struktur, form, information, material med mera.144 Den fortsatta existensen för 

en organisation kan därför förklaras utifrån att de bör anpassas till sin omgivning. Det 

framkommer i ett tidigare avsnitt när Rita (Kommun 2) hävdar att kommunens förändrade 

situation är anledningen till varför integration har lyfts in i kulturplanen. Tidigare 

påpekade hon att detta inte behövdes. Omgivningen kan därmed förklara tvinga 

                                                   

143 Kulturrådet, ”Kulturpolitiska mål”, http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/scenkonst/Regionala-och-

lokala-dans--musik--musikteater--och-teaterinstitutioner-samt-landsting-och-regionforbund-for-regional-

musikverksamhet/Kulturpolitiska-mal/, (Hämtad 2016-05-16).  

144 Blom & Grape, s. 11f. 
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organisationen att anpassa sig utefter situationen i kommunen. DiMaggio och Powell 

hävdar att tvingande mekanismer är ett resultat av informella och formella påtryckningar. 

Påtryckningarna kan exempelvis ske genom andra typer av organisationer eller av sociala 

föreställningar vad som bör involveras inom en organisation.145 Detta exemplifierar den 

lokala betydelsen för utformandet av kulturplaner och deras arbete vilket förklarar varför 

kommun 2 inkluderade integration. Inkluderandet av integration visar således på de 

påtryckningar som finns utanför den egna organisationen. Det var de yttre 

påtryckningarna som genererade i ett ”integrationstänk” inom organisationen. 

 

Blom och Grapes diskussion styrker argumentationen angående avhängighet mellan 

organisationen och omvärlden. Omvärlden beskrivs utifrån system som organisationerna 

är avhängiga till. Detta exemplifieras genom att framhäva utbyten av struktur, information 

och så vidare. Blom och Grape hävdar att öppna rationella styrmodeller har kritiserats. 

Kritiken förklarar författarna har riktats till rationella styrmodeller då de oftast förstår 

omvärlden som det närmsta lokala.146 Kritiken kan även involveras inom den studerande 

kontexten. Kulturplanerna samt informanterna refererar återkommande till omvärlden 

utifrån ett internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet hävdas forma 

kulturenhetens arbete. Samtidigt kan kritiken bemötas i att kulturplanerna är lika 

varandra och att de präglas av länets kulturplan. I en tidigare kategori framhävde Albin att 

kommun 1:s kulturenhets struktur kunde liknas vid Stadium. Detta synliggör hur skilda 

system, organisationer, kan ha en likartad eller likadan struktur. Inom denna kontext blir 

inte omvärlden och dess aktuella samhällsklimat avgörande för utformningen, snarare blir 

det relevant att bejaka hur andra organisationer bemöter situationer. Det kan därmed 

förklaras att det sker en imitation (mimetisk) för att överleva. Trots att Stadium kan ha ett 

annat syfte än vad en kulturenhet har, är de organisatoriskt sett mycket lika. 

Likformigheten kan även förklaras utifrån att aktörer inom organisationer ofta har en 

snarlik professionalisering.  

 

En likartad professionalisering kan innebära att aktörerna inom fältet kan på förhand bilda 

en uppfattning över övriga aktörers attityder och ställningstaganden. Detta kan göras 

eftersom aktörerna har en gemensam plattform. Johansson förklarar att det finns 

normativa processer som gör att aktörer likriktar sina attityder och 

handlingsuppfattningar. En utmärkande normativ process är en professionell 

utbildning.147 Att aktörer har en snarlik professionell utbildning innebär att de har 

bakgrunder från samma skola och den lärda kunskapen implementeras i organisationen. 

Det blir en social plattform som aktörerna rör sig inom. Den gemensamma plattformen 

innebär exempelvis att aktörerna har likartade eller gemensamma professionella 
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utbildningar, sociala nätverk med mera. Omgivningen som aktörerna finns inom och har 

infunnits inom, genererar i homogeniserande handlingsmöjligheter och attityder. 

Normativa processer som gemensam professionell utbildning eller samma nätverk kan 

därför förklara varför organisationer blir allt mer lika. Likformigheten kan beskrivas 

utifrån att det existerar olika mekanismer som homogeniserar kulturenheternas 

kulturplaner. Sammanfattningsvis kan de homogeniserande krafterna beskrivas utifrån tre 

mekanismer. DiMaggio och Powell beskriver de tre mekanismerna som tvingande, 

mimetiska och normativa.148 Mekanismerna har framträtt i analysen. DiMaggio och Powell 

hävdar att de tre mekanismerna utgör anledningen till varför organisationer 

homogeniseras. De beskriver homogeniseringen utifrån en isomorfism förändring.149 De 

tre mekanismerna av isomorfism är således en förklaring till varför kulturplanerna på 

senare tid har valt att inkludera integration som en riktlinje. Informanterna beskriver att 

det är en reaktion på omvärlden och till en viss del kan det så förklaras.  

 

Omkonstruerande processer 

Kulturplanernas innehåll kan förklaras vara ett resultat av organisationen och 

organisationens omgivning. Det finns en viss stabilitet i kulturplanerna. Detta 

framkommer framförallt när äldre kulturplaner jämförs med de aktuella kulturplanerna. 

Stabiliteten yttras i att det finns återkommande aspekter som involveras i de gamla samt i 

de nya kulturplanerna. Aspekterna är exempelvis folkbildning, demokrati och barn och 

ungdom. De angivna aspekterna har dock utvecklats under åren i respektive kulturplan. 

Czarniawska hävdar att trots det påtagligas en stabilitet och stabiliserande mekanismer 

inom institutioner så är verkligheten under omkonstruerande processer.150 Inom de 

studerade kulturplanerna framgår, exempelvis, folkbildning, demokrati och barn och 

ungdom som fasta begrepp som inbegrips när kulturplaner författas på nytt. 

Organisationens omkonstruerande innebär dock att begreppens innebörd omkonstrueras i 

enhet med organisationen. Begreppen består men kontentan kring begreppen förändras.  

 

Att kontentan förändras kan förklaras som en reaktion och anpassning till fältet 

kulturenheten verkar inom. Kulturplanerna är författade på ett sådant sätt att integration 

förklaras som en självklarhet inom kultur. Denna självklarhet har inte infunnits lika 

konkret från tidigare kulturplaner. Men självklarheten existerar i samtliga kulturplaner 

som har studerats. Det framträder sålunda en homogenitet i kulturplanernas sätt att 

tydliggöra hur kulturenheterna bör organiseras. Homogeniteten kan förklaras utifrån att 

organisationer anpassas till omgivningen. Boxenbaum och Jonsson förklarar att 

omgivningens rationalitet opererar på organisationer.151 Påståendet kan appliceras på 
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informanternas utsagor. Informanterna återberättar ständigt att integration är något som 

har aktualiserats mer idag än vad det tidigare har gjort, vilket kan förklara varför 

integration har författats som en riktlinje. Inom denna kontext framkommer det hur 

omgivningen opererar på kulturplanerna. Isomorfismen blir således framträdande. 

DiMaggio och Powell hävdar att när det uppstår oemotsägliga krav från fältet 

organisationen vistas inom blir isomorfismen ett resultat utav detta.152 Liknelsen i 

utformningen av hur integration tolkas i kulturplanerna kan därför förklaras utifrån 

isomorfismens krafter.  

 

Isomorfismen kan även ge upphov till legitimitet. Det framkommer att kulturplanerna 

efterliknar varandra vilket också kan bero på att de vill uppnå en legitimitet inom fältet de 

är verksamma i. Det kan konstrueras en rationalistisk uppfattning av kulturenheterna att 

eftersträva och likna länets kulturplan. Länets kulturplan uppmanar till att kulturenheter 

bör involvera integration inom verksamheterna. Kulturenheterna verkar inom samma fält. 

För att anpassas till fältet och uppfattas som rationella, bör de utforma de lokala 

kulturplanerna likt länets kulturplan. Eriksson-Zetterquist hävdar att liknelser mellan 

organisationer inom samma fält skapar legitimitet och respekt. Anpassningen och 

liknelsen till fältet och andra system inom fältet innebär att organisationen får en större 

chans till en fortsatt existens.153 Möjligheten till fortsatta existens kan därmed förklaras 

som en viktig aspekt som gör att kulturplanerna eftersträvar en liknelse med andra system 

inom fältet. Eriksson-Zetterquist hävdar dock att fältbegreppet bör utvidgas att innefatta 

det som sträcker sig utanför den egna nationalgränsen.154 Kulturenheternas utformning 

kan även förklaras vara en reaktion på det närmsta lokala, samtidigt som det närmsta 

lokala är en effekt av vad som sker utanför nationalgränsen.  

 

De olika mekanismer och som har involverats inom detta avsnitt kan förklara varför de 

studerade kommunernas kulturplaner är utformade på ett specifikt sätt. Kulturenheterna 

är organisationer som verkar inom olika områden men arbetar utefter samma riktlinjer. 

”Det goda livet” som involveras inom samtliga studerade dokument hänvisar till att 

kommuninvånaren ska ha ett värdigt och bra liv i kommunen. Att uttrycket existerar i 

vardera kommun men med olika konstellationer, visar att kulturenheterna är något  

homogeniserade. Att anamma ”det goda livet” i vardera kommun skapar en delaktighet 

inom fältet likaså en legitimitet. Legitimiteten kan påvisas genom att det blir en gemensam 

plattform som kulturenheterna verkar inom. Fältet utgör en homogeniserande kraft som 

kulturenheterna anpassas till medvetet eller omedvetet. Avsnittet har analyserat hur 

empirin kan pröva institutionell teori mot nya empiriska studier. Inom avslutande 
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diskussion redogörs resultat av de kategorierna avsnitten relaterat till syftet.  

 

 

Resultat 

I detta kapitel kommer slutsatserna och sammanfattningen av uppsatsens analys 

presenteras. Slutsatserna är ett resultat utav en tolkningsansats som har tillämpats under 

analysprocessen. Metoden har varit hermeneutisk vilket förklarar tolkningsansatsen. 

Analysen är avhängig studiens syfte. Syftet med studien är författad på följande vis ”Syftet 

är att bidra med förståelse avseende hur kommunala kulturenheter och tjänstemännen 

förstår samt arbetar kring integration”. Empirin har även satts in i en institutionell 

teoretisk kontext.  Analysen har utgått utifrån två formulerade frågeställningar som 

presenterades tidigare i uppsatsen. Frågeställningarna är följande:  

 

- Hur uppfattar tjänstemännen inom organisationerna arbetet kring integration och 

hur yttras arbetet i praktiken?  

- Hur kan institutionell teori förstås idag utifrån kulturverksamheters kulturplaner 

avseende integration? 

 

Diskussionen som följer är uppdelad i tre avsnitt. Avsnitten är avhängiga till 

frågeställningarna. Det första avsnittet ämnar fråga ett och avsnitt nummer två avser 

framförallt fråga två från frågeställningarna. Det sista avsnittet sammanfattar studien.  

 

Hur uppfattar tjänstemännen inom organisationerna arbetet kring 

integration och hur yttras arbetet i praktiken?  

En genomgående aspekt som återkom i analysen var att informanterna uppfattade och 

konstruerade integration i relation till omvärlden. Detta påvisas eftersom att 

informanterna ofta förstärker eller tydliggör sina argument genom att hänvisa till vad som 

sker utanför organisationen. Integration och dess innebörd kan därför förklaras som en 

produkt av inre och yttre intressenter. De inre intressenterna är tjänstemännen eller 

organisationen medan de yttre intressenterna kan förklaras med andra organisationer, 

politik, tidningar eller aktörer utanför den egna organisationen.155 För att kunna förstå hur 

integration uppfattas och hur kulturverksamheterna arbetar kring det, blir det därför 

relevant att bejaka omgivningen. Omgivningen och omvärlden framträder viktiga eftersom 

kulturverksamheten verkar inom en folkvald styrning. Christensen med flera hävdar att en 

offentlig organisation exemplifieras utifrån att den har en folkvald ledning. Offentliga 

organisationer ska uppfylla neutralitet, likabehandling, politisk lojalitet och öppenhet i de 
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slutsprocesser som sker inom organisationen. Detta tyder på att en offentlig organisation 

kan förklaras som multifunktionell.156 Den kommunala kulturenheten kan även förklaras 

utifrån att den är en institution. Jonsson diskuterar att institutioner ämnar skapa 

stabilitet, struktur och trygghet för människan.157 Återigen beskrivs omgivningen som 

betydande för kulturenheten. Arbetet kring integration formas av andra aktörer på fältet, 

som institutioner och kommuninvånarna. Samtidigt framträder de inre intressenternas 

(tjänstemännens) betydelse för hur organisationen arbetar kring kultur och integration. 

Lika värderingar bland aktörerna gör att arbetet liknas dem emellan. SKL hänvisar till att 

kulturlivet ska främja och öka förståelsen för alla människors lika värde, rättigheter med 

mera. Kultur förklaras som en aspekt som medför att olika sociala plattformar skapas. De 

sociala plattformarna är viktiga för samhällsdebatterna som opererar på ett hållbart 

demokratiskt samhälle.158 Ur SKL:s resonemang framkommer inomorganisatoriska 

aspekter som inverkar till organisationens struktur vilket även opererar på tjänstemännen. 

 

Omvärlden hanteras genom att organisationen anpassas till omgivningen. Samtidigt 

opererar omgivningen på organisationen. ”Det goda livet” och dess innebörder kan 

förklaras som ett resultat av yttre samt inre intressenters inverkan på organisationerna.  

Inom ”det goda livet” har integration inbegripits. Kulturenheten ska främja trivsamheten, 

folkbildningen och demokratin i kommunerna. Vilket kan kopplas samman med hur SKL 

formulerar kultur. SKL beskriver kultur som gynnsam för ett demokratiskt samhälle.159 

Det framkommer en påtaglig liknelse mellan SKL och kulturplanernas förfarande kring 

kultur. Detta kan förklaras utifrån att de verkar inom samma fält vilket kan kopplas 

samman med DiMaggio och Powells påstående. DiMaggio och Powell hävdar att 

organisationers strukturer kan liknas vid varandra eftersom de verkar inom samma fält.160 

Liknelsen existerar även i kommunernas kulturplaner. I de studerade kulturplanerna 

framkommer möten som centrala aspekter inom integration. Hur mötena görs och tolkas 

varierar dock mellan kommunernas kulturplaner samt av tjänstemännen. Möten är 

framträdande för hur kommunala kulturverksamheter förstår samt arbetar kring 

integration.  

 

Biblioteken förklaras som en mötesplats mellan de etablerade kommuninvånarna och 

nyanlända. Det framträder i dokument från kommun 2 att integration beskrivs kopplat till 

betalt arbete. Integration genereras när individen innehar betalt arbete. Arbete har 

aktualiserats i tolkandet över integrationens betydelse. Sammankopplingen som görs 

mellan nyanlända och arbete är inte endast återfunnet i kommun 2:s dokument utan 
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återfinnes inom andra kontexter.  Schierup och Ålund beskriver att arbetslivet 

karaktäriseras som den första kontakten med det nya sociala livet. Arbetslivet innebär att 

anonymitet inte är möjligt utan arbetet gör att människor måste integreras med 

exempelvis sina arbetskollegor. Arbetslivet innebär, enligt författarna, att normer och 

värderingar tas till.161 Arbete har kommit att sammankopplas med kultur och integration. 

Därmed framkommer en arbetsdiskurs i hur integration och kultur kan göras.  

 

Arbetet kring integration kan variera. Det kan ske genom biblioteken, föreläsningar, 

museivisningar eller att nyanlända ska få hjälp att spetsa sin kompetensutveckling. Dessa 

aspekter hänvisas till möten mellan människor. Det framgår liknelser mellan 

kulturplanerna likaså bland informanternas utsagor gällande integration. Att involvera 

integration inom kulturverksamhet beskrivs som en reaktion på vad som sker utanför den 

egna organisationen. Detta poängteras framförallt genom en omvärldsbevakning. Detta 

har även resulterat i att integration har implementerats i kulturverksamhetens ordinarie 

verksamhet. För att sammanfatta avsnittet inbegrips den första frågeställningen återigen 

för att konkret och kortfattat sammanfatta studiens resultat.  

 

- Hur uppfattar tjänstemännen inom organisationerna arbetet kring integration och 

hur yttras arbetet i praktiken?  

 

Informanterna uppfattar integrationsarbetet som prioriterat. Det framkommer även i de 

studerade dokumenten avhängiga till kulturverksamheten att integration har aktualiserats 

inom kulturen. I och med detta framgår det även att integration bör implementeras i 

verksamheten.  Uppfattningarna angående integrationsarbete inom kulturverksamheterna 

varierar dock bland informanterna. Den påtagligaste liknelsen angående hur integration 

uppfattats och hur det görs är genom att informanterna refererar till möten.  

 

Hur kan institutionell teori förstås idag utifrån kulturverksamheters 

kulturplaner? 

I det tidigare avsnitt framträder omvärlden och fältet som viktiga aspekter som bör 

involveras i kontexten för integration och kulturverksamhet. Johansson hävdar att fältet är 

viktigt för att kunna studera organisationer.162 Fältets väsentlighet har framträtt i och med 

att organisationen anpassas och skapas utifrån fältet som organisationen är avhängig till. 

Boxenbaum och Jonsson hävdar att en organisations omgivning är betydande för 

organisationens struktur, arbete med mera. Detta framkommer genom att omgivningen 

och omgivningens uppfattning av rationalitet opererar på organisationer.163 Fältet kan 
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definieras utifrån en lokal förankrad kontext likaså en internationell kontext. Att definiera 

fältet utifrån det lokalt förankrade är vanligt inom en institutionell kontext. Detta har dock 

problematiseras genom att hänvisa till att ett internationellt fält är lika väsentlig för 

organisationen som det lokala fältet. Blom och Grape hävdar att en organisations 

omgivning opererar och formar organisationen. Detta kan exempelvis framhävas genom 

att organisationer anammar och utbyter information, strukturer, med mera, med varandra 

vilket är kopplat till rationalistiska styrmodeller. Rationalistiska styrmodeller har 

problematiserats eftersom de har förklarat omvärlden som det närmsta lokala. Omvärlden 

och fältet bör således inbegripa det bortom det närmsta lokala.164 Det blir därmed viktigt 

att involvera ett internationellt fältperspektiv och det lokalt förankrade fältet.   

  

Det lokala fältet framträder i analysen angående hur kulturverksamheten kan förstås som 

organisatoriskt fenomen i relation till studiens syfte.  Det gemensamma inom fältet kan 

exempelvis konkretiseras genom att framhäva kulturplanerna. Samtliga kulturplaner 

redogör för möten som en central aspekt att involvera i kulturverksamheterna likaså 

framkommer olika konstellationer av uttrycket ”det goda livet”. Uttrycket innefattar 

demokratiska processer och delaktighet. Utifrån denna diskussion framträder liknande 

föreställningar angående kultur och integration. Tengblad hävdar att det existerar 

föreställningar kopplat till organisationer, vilket anammas av organisationerna.165 Det 

framträder således en homogenisering utav hur kulturplanerna är utformade. Vilket kan 

sammankopplas med aspekter som inbegrips i nyinstitutionell teori. DiMaggio och Powell 

hävdar att organisationer som är verksamma inom ett fält medvetet eller omedvetet 

eftersträvar en legitimitet och homogeniseras. Detta yttras genom att organisationer verkar 

inom samma fält och därmed arbetar för en fortsatt existens och legitimitet.166 

 

Omgivningens påverkan blir därmed tydlig på organisationerna. Blom och Grape 

poängterar att organisationer kan förklaras som öppna rationella styrmodeller. Detta 

innebär att organisationer kan förklaras som ofullständiga och därmed påverkas och 

formas av omgivningen.167 Organisationens struktur, uppbyggnad och form är därför 

under ständig förändring vilket kan tolkas som en reaktion på omvärldens ”krav”. Kraven 

kan även innebära att organisationer tvingas rättas efter vissa system. Boxenbaum och 

Jonsson hänvisar till homogeniserande mekanismer. Författarna beskriver att det finns 

institutionaliserade idéer som opererar på organisationer. De institutionaliserade idéerna 

genererar i att organisationer anpassar, anammar och omsätter idéerna praktiskt. 

Resonemanget beskrivs som isomorfism. Det finns tre karaktäristiska mekanismer som 
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inbegrips inom isomorfism, mekanismer hänvisar till varför organisationer 

homogeniseras.  Mekanismerna är tvingande, mimetiska och normativa.168  

 

Mekanismerna har även framträtt i uppsatsens empiri. I informanternas utsagor och 

kulturplanerna beskrivs integration som ett behov som bör involveras i 

kulturverksamhetens ordinarie verksamhet. DiMaggio och Powell hävdar att dessa 

påtryckningar av tvingande mekanismer kan ske genom exempelvis sociala föreställningar 

som existerar.169 Dessa sociala föreställningar kan därmed sammankopplas med 

omgivningens aktualiserande av integration. Det som aktualiseras inom organisationens 

omgivning kan även uppfattas av organisationen och dess tjänstemän som legitima och 

eftersträvsamma aspekter som bör anammas. Informanterna beskriver att integration 

florerar överallt i samhället idag. Detta kan tolkas utifrån att det sker en härmning av 

samhället. Förklaringen kan vara en mimetisk mekanism. Lindberg och Erlingsdóttir 

hävdar att mimetiska mekanismer innebär att handling sker genom härmning.170 Den 

tredje mekanismen, normativ process framträder även något ur empirin. Johansson 

hävdar att en normativ process gör att aktörer likriktar sina attityder och 

handlingsuppfattningar. En professionell utbildning exemplifierar hur attityder och 

handlingsuppfattningar likriktas.171 En likartad professionalisering kan generera i att 

aktörerna inom fältet kan på förhand bilda en uppfattning över övriga aktörers attityder 

och ställningstaganden.  

 

Det framkommer således att institutionalism kan appliceras till studiens empiri. Studiens 

empiri kan även förstås utifrån en institutionell kontext. Tendenserna som har beskrivits i 

avsnittet återspeglar framförallt den nyinstitutionella teorin men en skandinavisk 

institutionell teori framkommer också. Den skandinaviska institutionella teorin framträder 

genom att tjänstemännen och organisationen avgör själva hur integrationen görs i 

respektive studerad kommunal kulturverksamhet. Samtidigt som organisationen och dess 

tjänstemän avgör hur integration görs finns det en avhängighet till omgivningen. Jonsson 

refererar till tidigare studier som diskuterar skandinavisk institutionell teori. Skandinavisk 

institutionell teori beskrivs verka utifrån att det sker en kombinerande process mellan 

aktörerna och omgivningen. Aktörerna inom organisationen och omgivningen inverkar till 

hur organisationsidéer implementeras i organisationen.172 Kombinationen 

överensstämmer även med hur de studerade kommunala kulturverksamheterna yttras.  
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Viss verksamhet har inom den studerade kommunala kulturverksamheten ej innehaft 

integration tidigare men i och med att integration implementerats sker en omvandling av 

praktikerna. Eriksson-Zetterquist hävdar att imitation och redigering är två begrepp som 

återfinnes inom skandinavisk institutionell teori. Imitation innebär att organisationer 

imiterar en annan organisation. Imitationen sker eftersom att organisationer försöker 

efterlikna andra lyckade organisationer. Det som dock är anmärkningsvärt inom denna 

kontext är att en organisation inte kan bli exakt likadan som en annan organisation 

eftersom imitationen sker i en lokal situation. Det blir en kombination av heterogenitet och 

homogenitet. Redigeringen förklarar varför organisationer kan vara olika varandra. 

Organisationens imitation redigeras för att passa den egna organisationen.173 Imitationen 

och redigeringen återfinnes även i empirin. Kulturverksamheterna och tjänstemännen är 

uppmärksamma på vad andra organisationer gör för att legitimeras och lyckas på fältet. 

Institutionalism framträder i uppsatsens empiri. Empirin som utgörs av tjänstemännens 

utsagor samt dokument avhängiga till kulturverksamhet innehar tendenser som återfinnes 

i både nyinstitutionell teori samt skandinavisk institutionell teori. För att sammanfatta 

avsnittet inbegrips den andra frågeställningen återigen för att konkretisera kortfattat 

beskriva studiens resultat.  

 

- Hur kan institutionell teori förstås idag utifrån kulturverksamheters kulturplaner 

avseende integration? 

 

Teorin framträder som behjälplig för att förstå det studerade fenomenet. Det är relevant 

att bejaka att det studerade fenomenet och institutionalism är studerat till en specifik 

kontext och kan därför inte svara för andra fenomen. Det studerade fenomenet har genom 

institutionell teori synliggjort hur integration omsätts och varför det omsätts inom den 

studerade kommunala kulturverksamheten. Grunddragen som finns inom institutionell 

teori, nyinstitutionell teori och skandinavisk teori kan synliggöras mot studiens empiri. 

Det som är genomgående i empirin är dock att den individuella tolkningen av integration 

är viktig i hur det implementeras inom organisationen. Praktiserandet av integration inom 

den studerade kulturverksamheten är något heterogen samtidigt återfinnes en 

homogenitet. Homogeniteten återfinnes i hur kulturplanerna är utformade och kring den 

generella uppfattningen angående hur integration förstås samt föreställningen angående 

hur den borde te sig inom organisationerna. För att förstå det studerade fenomenet bör 

därför nyinstitutionell samt skandinavisk teori kombineras. Genom att kombinera dessa 

två fyller de ut varandras svagheter. Teorierna framgår således som tillräckliga men bara 

när de kombineras med varandra.  
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Avslutning  

Att möta det nutida  

Syftet med studien har varit att bidra med förståelse avseende hur kommunala 

kulturverksamheter och tjänstemän förstår samt arbetar kring integration, vilket har 

diskuterats i en institutionell kontext. Detta har varit relevant för att kunna bidra med 

kunskap om hur integration praktiseras inom kommunala kulturverksamheter samt hur 

tjänstemännen förstår det. Syftet med syftet är även att bidra med kunskap kring hur 

kommunala kulturverksamheter kan hantera ”nya” situationer som är ett resultat av 

omvärlden. I enlighet med uppsatsens syfte har det därför varit betydande att utgå från 

informanternas utsagor likaså deras organisationer. Resultaten är därför avhängiga till 

empirin och den utvalda teorin. Resultatet är kontextburet. Eftersom att uppsatsen är 

kontextburen blir studiens resultat avhängiga till studien. Resultaten kan därför inte exakt 

förklara andra fenomen. Däremot kan studien ge en generell beskrivning om hur 

kulturverksamheter kan te sig kring en nutida kontext om integration.  

 

I uppsatsen framträdde det att integration hade aktualiserats inom de studerade 

kommunala kulturverksamheterna. Det framträdde en homogenitet angående hur 

integration uppfattades likaså hur det omsattes. Samtidigt existerade det en individuell 

anpassning angående hur integration omsattes direkt i respektive kulturverksamhet vilket 

tydde på heterogenitet. Aspekterna har beskrivit hur integration förstås samt hur arbetet 

gentemot integration ter sig. Omvärlden bör även involveras som en betydande mekanism 

för att förstå det studerade fenomenet. Det framträdde också att möten förklaras av 

informanterna och kulturverksamheterna som viktiga för uppfattningen och görandet av 

integration. Informanternas utsagor likt de studerade dokumenten hänvisar till 

omvärldens betydelse vilket även återfinnes i institutionalismen. Uttrycket ”att möta det 

nutida” får därför avsluta detta avsnitt i uppsatsen Integration inom kommunal 

kulturverksamhet.  

 

Studiens resultat och den utvalda tidigare forskningen 

I Lundgrens avhandling beskrivs förslag till fortsatt forskning. Lundgren hänvisar till att 

avhandlingen avsåg att tydliggöra komplexiteten som den kommunala förvaltningen 

innehar. Han redogör för att fortsatt forskning hade kunnat studera hur möten sker mellan 

organisationen och yttre faktorer som kommuninvånarna eller politiken. Detta hade enligt 

Lundgren kunnat studeras genom ett institutionellt perspektiv.174 Min studie kan därför 

tillge en diskussion på hur institutionella aspekter verkar på offentliga organisationer. 

Komplexiteten som en organisation innehar är även påtaglig i min uppsats, likt Lundgrens. 

Genom att involvera institutionell teori kan komplexiteten göras något begriplig. Genom 
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att kombinera Lundgrens, samt min uppsats, kan kommunala organisationer 

problematiseras ytterligare och förstås inom nya kontexter. Kombinationen kan därför 

minska min studies svaghet i att den endast behandlar kulturenheter.  

 

Larssons avhandling kretsar kring hur politik görs. För att studera fenomenet har Larsson 

analyserat utsagor från människor som i sitt arbete gör politik. Utifrån utsagorna berättar 

hon hur görandet av politik sker. Larsson poängterar att integrationspolitik utgår från att 

den enskilda individen ansvarar för sin egen lycka.175 Larssons avhandling synliggör hur 

integration inom det svenska samhället utgår från ett individuellt ansvarstagande. I 

avhandlingen lyfts bland annat tjänstemäns utsagor gällande integration vilket redogör för 

hur integration uppfattas samt hur det görs politiskt. Min studie avser utvalda kommunala 

kulturverksamheter och hur de förhåller sig samt arbetar gentemot integration. Genom att 

kombinera Larssons avhandling och min studie kan görandet av integration 

problematiseras och diskuteras vidare. Min studie kan tillge en kunskap om det 

organisatoriska fältets betydelse för organisationers görande medan Larssons avhandling 

tillger information om hur det politiska görandet tar sig i uttryck. I och med att kombinera 

Larssons resultat tillsammans med min uppsats kan min uppsats svagheter minskas. Min 

uppsats svagheter är exempelvis att den är avhängig till ett specifikt fenomen likaså endast 

inbegriper kulturverksamhetens tjänstemäns utsagor. Genom att kombinera Larssons 

avhandling med min uppsats kan integration i relation till tjänstemän problematiseras 

ytterligare, likaså kan det generera i att fältet angående integration och tjänstemän vidgas. 

Resonemanget vill jag styrka genom att Larsson behandlar politikens betydelse och 

problematiserar detta. Eftersom kulturverksamheten är offentlig och avhängig till 

demokratiska processer blir detta relevant att inbegripa. Framförallt då min studie saknar 

ett politiskt perspektiv.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Tid och verksamhetsstyrning  

Avsnittet ämnar presentera förslag till fortsatta studier. Förslagen grundas på 

spekulationer av vad som kan vara intressant vid fortsatt forskning angående studiens 

valda ämnesområde. Därför kommer två teman presenteras som kan vara av intresse för 

en fortsatt forskning. 

 

Uppsatsen har bidragit med kunskap angående hur två utvalda kommuners kulturenheter 

arbetar kring integration. Uppsatsen har behandlat en viss tidsrymd, därför vore det 

intressant att undersöka studiens valda syfte under en längre period. Det skulle vara av 

intresse att utveckla uppsatsens valda ämnesområde genom att inkludera ett perspektiv 

som rör verksamhetsstyrning. Informanterna beskriver att det finns olika nivåer inom 
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kulturverksamheterna gällande att implementera integration i verksamheten. Detta 

beskrivs utifrån en abstrakt nivå och en mer praktisk nivå. Detta skulle därför vara 

intressant att problematisera och studera för att bidra med förståelse hur arbetet görs 

inom organisationen på ett tydligare sätt.  

 

Praktiska implikationer  

Att implementera integration inom den kommunala kulturverksamheten innebär således 

att nyanlända ska inkluderas i demokratiska processer. För att kunna främja processen blir 

delaktighet en central aspekt att tillgodose. Studien pekar på att det finns tendenser att 

organisationer och tjänstemän kan imitera andra framgångsrika organisationer. 

Imitationen kan även göras omedvetet eftersom det existerar homogeniserande krafter. 

Det är därför av vikt att tjänstemän inom offentliga organisationer redigerar imitationer 

för att organisationen ska kunna tillge en lokalt anpassad service och agera som en 

samhällsaktör. Det är dock fortfarande relevant att bejaka omvärlden för att kunna 

tillgodose vilken service som behövs samt för att organisationen ska kunna fortsätta 

existera.  

 

Sammanfattning  

Studien ämnar bidra med kunskap angående hur kommunala kulturverksamheter och 

tjänstemän förstår samt arbetar kring integration. Studien är av en empirisk 

fallstudiekaraktär. Studien utgår från två utvalda kommunala kulturverksamheter. 

Tjänstemän från de studerade kommunala kulturenheterna har intervjuats för uppsatsen. 

Dessutom har dokument analyserats och kopplats till studiens syfte. Förfarandet av 

studien karaktäriseras av abduktion samt en hermeneutisk ansats. När materialet har 

analyserats har det skett utefter en tolkande och förståelseskapande ansats. Empirin 

utgörs av intervjuer och textdokument. Materialet har bearbetats och analyserats utifrån 

en kodningsprocess. Kodningsprocessen har genererat intressanta aspekter, dessa har 

diskuterats och analyserats i avsnittet för analysen. Aspekterna har diskuterats utifrån 

studiens syfte likaså analyserats i relation till uppsatsens utvalda teori.  

 

Teorin som präglar arbetet är institutionell teori. Teorin redogör för att det finns olika 

mekanismer som inverkar till organisationers utformning. Mekanismerna existerar inom 

ett fält. Fältet framhävs som viktigt för att förstå organisationer. Det existerar olika fält 

som tvingar och formar organisationers strukturer, innehåll med mera. Detta tyder på att 

det sker en homogenisering av organisationer, vilket innebär att organisationer blir allt 

mer lika varandra. Inom institutionell teori har det vuxit fram olika grenar. Två av dessa 

grenar är nyinstitutionell teori och skandinavisk teori. Den nyinstitutionella teorin 

fokuserar på att aktörerna inom organisationen är mer passiva än aktiva. Fältet är den 

framträdande aktiva aktören inom denna kontext. Skandinavisk teori beskrivs verka 

utifrån att det sker en kombinerande process mellan aktörerna och omgivningen.  
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I analysen presenteras fem kategorier som är ett resultat av vad som har framträtt under 

bearbetningen av materialet. I analysen diskuteras resultaten av materialet till en 

institutionell kontext samt i relation till studiens syfte och dess frågeställningar. Det är 

vissa diskussioner som är återkommande i informanternas utsagor likaså i dokumenten 

angående kommunal kulturverksamhet och integration. En utmärkande aspekt är 

omvärldens betydelse för organisationerna. Omvärlden beskrivs vara viktig för hur 

integration förstås av kulturverksamheten likaså hur den förstås av informanterna. 

Omvärlden beskrivs även prägla hur integrationsarbete görs inom den kommunala 

kulturverksamheten. Det aktuella samhällsklimatet inbegrips när kulturverksamheten 

formar och planerar kulturverksamheterna. Informanterna redogör för att bemötandet av 

integration inom den kommunala kulturverksamheten sker genom möten och delaktighet. 

Det framträder av informanterna att nya evenemang eller sagostunder har tillämpats för 

att kunna bemöta behovet att främja integrationen mellan nyanlända och etablerade 

kommuninvånare. Integration förklaras som ett ”täcke över verksamheten”. Integration 

beskrivs sålunda som något som bör ”vila” över den ordinarie kulturverksamheten. Det 

framträder från informanternas utsagor och kulturplanerna att integration också avser att 

skapa delaktighet och en kommunikation mellan nyanlända och etablerade 

kommuninvånare. Kulturen ska involvera alla människor.  
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