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Denna forskningsplattform vilar på två ben. Det första är att ge vetenskapligt, begreppsligt och 

metodologiskt stöd till Kulturinitiativets arbete kring sambanden mellan kulturutövning och 

samhällsintegration. Dels ger detta en ram för att nivåsäkra Kulturinitiativets arbete, dels länkas 

utvecklingshorisonterna genom denna vetenskapliga anknytning till pågående forskning. Det 

andra är att – genom det finansiella stöd initiativet förväntas generera – vetenskapligt analysera, 

kommentera och begreppsliggöra de verksamheter som samlas inom initiativet. Plattformen knyter 

an till etablerade matriser och forskningsmodeller ur internationell forskningslitteratur för att 

granska sambanden mellan kultur och integration. Den rör sig över olika empiriska material och 

metoder, huvudsakligen kvalitativa, och producerar löpande rapporter. Till plattformen knyts en 

vetenskaplig referensgrupp. 

 

Integrations- och samhörighetsfrågan är samtidigt en av de största utmaningarna och ett av de 

främsta löftena för det demokratiska samhället idag. I denna kunskapsproducerande ram för 

Kulturinitiativets arbete betonas, till skillnad från i bredare debatter i ett alltmer polariserat 

samhällsklimat, båda dessa element. Den tilltagande polariseringen i svenska och europeiska 

integrationsdiskussioner missgynnar begreppsligt och teoretiskt nyanserade och idémässigt 

öppnande representationer av fältet. En målsättning med denna plattform är därför att – i nära 

samband med Kulturinitiativet – artikulera nya begreppsregister och forskningsinsatser som 

kan fånga upp och beskriva den (idag nästan helt diskursivt undanträngda) samhällspotential 

och välståndsutveckling som kan förutsättas komma samhällen som aktivt vårdar sin kapacitet 

att hantera integrations- och samhörighetsfrågor på kreativa och öppnande sätt till del. Inom 

ramen för etablerad svensk välfärdspolitik är den outtalade normen att nyanlända, kulturellt 

”avvikande” och marginaliserade människor belastar stat, myndigheter, skola, socialtjänst och 

samhällsorganisationer. Denna välfärdsideologiska grundfigur har fördjupats och fixerats allt 

hårdare i det offentliga medvetandet i takt med nynationalismens och högerpopulismens stora 

politiska framgångar. Den är emellertid alltför ideologiskt ensidig och endimensionell för att 

identifiera nya horisonter för hur kulturell verksamhet och kulturinstitutionellt liv ska kunna 

låsa upp och utnyttja den integrationsdynamik Kulturinitiativet aktiverar sig mot. 

I plattformens kunskapsarbete utforskas och kommuniceras andra sätt att tolka och beskriva 

både utmaningar och löften i förhållande till etablerade kulturformers och -institutioners 

traditionella inriktning mot svenska medborgare och brukare från medelklassen (jfr Cecilia 

Jeppson i Svenska Dagbladet den 11 oktober 2018 om kulturskolans sociala snedrekrytering). 

Positionen nära Kulturinitiativet gör det möjligt att inom plattformens ram problematisera och 

formulera alternativ till grundfiguren genom empiriska och teoretiska studier. Ett fortlöpande 

samband med internationell samhällsforskning, teori och begreppsutredning är en 

förutsättning för att detta ska ske på ett kontrollerat och kvalificerat sätt. 


