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Sammanfattning 
 
Denna fallstudie undersöker på vilket sätt konstnärligt skapande i grupp kan främja möten 

mellan kulturellt olika människor. Syftet har varit att nå en djupare förståelse av vad ett 

konstprojekt i integrationssyfte kan innebära för deltagarna i relation till ämnet 

interkulturella möten.  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer har använts 

för datainsamling. Det samlade materialet har sedan analyserats utifrån 

religionsfilosofiska och psykologiska teorier kring det interkulturella och 

mellanmänskliga mötet, samt konstens roll i detta sammanhang. 

Resultatet tyder på att konstprojekt, av det slag som studerats här, rymmer en 

potential att skapa möten mellan kulturellt olika människor vars vägar annars sällan 

korsas. Undersökningen visar på hur det gemensamma skapandet blir till ett rum med en 

förmåga att härbärgera olikheter och därigenom lägga grunden för en vi-känsla trots 

kulturella skillnader. Skillnader i konstnärliga traditioner framträder som en potentiell 

resurs som berikar skapandet och i förlängningen mötet deltagarna emellan. Genom det 

ömsesidiga utbyte som sker genom skapande och samtal kliver människor fram som unika 

individer istället för representanter för en etnisk grupp. Att på detta sätt bli synliggjord 

som individ framträder här som ett av undersökningens centrala teman. Studien visar 

slutligen att skaparträffarna med tiden blir en gemensam levd erfarenhet, bestående av 

gemensamma minnen och därmed en del av en begynnande ny gemensam referensram.  

 

Nyckelord: interkulturella möten, mellanmänsklig, konstprojekt, community art, 

skapande, integration, konst, samhällsgemenskap  
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1. Inledning  
 

Det talas mycket i vårt samhälle idag om behovet av integration. På länsstyrelsernas 

gemensamma informationsportal för nyanlända i Sverige definieras begreppet integration som 

något som handlar om att känna tillhörighet i samhället, om att olika grupper möts och har ett 

utbyte med varandra (Information om Sverige 2016). Att få detta till stånd och att hejda en 

ökande segregering, där allt fler utrikes födda hamnar i ett utanförskap, beskrivs idag som en 

av vårt samhälles största utmaningar. Insatser görs, både ideellt och från offentligt håll. Det 

talas om vikten av språkinlärning och om arbete som en av de främsta vägarna till integration, 

men kärnan i utmaningen tycks också handla om att skapa fler tillfällen till interkulturella 

möten, samt bättre förutsättningar för att dessa möten verkligen ska leda till ett ömsesidigt 

utbyte. Bristande språkkunskaper samt skilda kulturella och religiösa traditioner beskrivs ofta i 

samhällsdebatten som de stora hindren för att detta ska ske. Men frågan är om detta inte är en 

alltför förenklad bild av hindren för interkulturella möten och en alltför snäv bild av möjliga 

vägar, för att komma förbi det som hindrar kulturellt olika människor att mötas. Det menar 

bland annat författarna i en studie kring mottagande och integration av ensamkommande 

flyktingbarn. Ett större fokus på hur vi bygger tillit och ömsesidighet mellan människor, ser de 

som centralt för att motverka utanförskap (Gustafsson, Morelli & Vallström 2017, ss. 7, 51-53). 

Människan har fler språk än det verbala. De konstnärliga språken i form av bildskapande, 

dans och musik med mer finns, mer eller mindre, som en självklar del i alla kulturer och de har 

funnits där genom mänsklighetens historia. Forskaren Sally Adnams Jones beskriver 

konstnärliga uttryck som en medfödd form av ”språkkunskap”, inte bara reserverad för de 

konstnärligt utbildade och yrkesverksamma. De är uttrycksformer som kan användas av alla 

oavsett ålder, kultur, modersmål, kön, klass och utbildning. Därför är de speciellt användbara i 

multikulturella sammanhang där det saknas ett gemensamt modersmål (Adnams 2018, s.11). 

Dessa konstnärliga och kulturella uttryck liknas ibland vid ett kitt i samhället, något som har en 

potential att förena och skapa samhörighet. Bland utbudet av insatser som görs för att bidra till 

interkulturella möten och integration finns idag konstprojekt som ett återkommande inslag i 

Sverige. Det bjuds in till körsång, bildskapande, hantverk, dans med mera, ofta i projektform, 

handlett av professionella utövare inom de olika områdena. Inte sällan handlar det om just 

tidsbegränsade projekt, initierade av eldsjälar och inte skattefinansierade permanenta 

verksamheter, för ett mer inkluderande samhälle. 

I bland annat Storbritannien, USA och Australien används begreppet community art för 

denna typ av företeelse. Det finns inget motsvarande begrepp på svenska och mitt intryck är att 
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själva konceptet inte är lika etablerat här som i ovan nämnda länder. Kanske är det ett av skälen 

till att forskning kring konstprojekt, i bemärkelsen community art, är relativt begränsad.  

Avsikten med denna undersökning är att studera ett specifikt konstprojekt, vars syfte är just 

interkulturella möten och integration. Förhoppningen är att bidra till en djupare förståelse av 

vad ett konstprojekt, av detta slag, kan innebära för deltagarna i relation till ämnet 

interkulturella möten, samt att bidra till en diskussion om hur det som sker där kan förstås ur 

ett teoretiskt perspektiv.  

 

2. Bakgrund 
 

Projektet som studeras här kom till som en respons på en vädjan om hjälp, 2016, från BVC 

personal på den aktuella orten. Personalen upplevde att ett stort antal utlandsfödda kvinnor 

förblev isolerade i sina hem, med lite eller ingen kontakt med det omgivande samhället.  

Initiativtagare till projektet var en lokal konstnär i samarbete med en person anställd som 

integrationssamordnare. 

 Efter några mindre framgångsrika försök att fånga upp just denna grupp bjöds daglediga 

kvinnor, av alla nationaliteter, in till att en förmiddag i veckan att komma till en förskola och 

arbeta med olika konstnärliga uttryck, handledda av en professionell konstnär med tidigare 

erfarenhet av liknande projekt. Ett tidigare försök, att helt enkelt bjuda in till förskolans 

ordinarie verksamhet, fick inte den uppslutning som man hade önskat. De kvinnor man ville nå 

kom helt enkelt inte. 

 Nu introducerades kvinnorna till en mer organiserad form av skapande i en rad olika 

material och tekniker. Man gjorde självporträtt i lera, broderade, virkade, arbetade med collage, 

målade stilleben med mera. Just virkning var en teknik som flera redan hade erfarenhet av från 

sina respektive hemländer och en idé växte fram att skapa ett gigantiskt lapptäcke att ”värma” 

sin hemort med. 

 Vid träffarna samlades mellan 10 och 35 kvinnor av olika nationaliteter och åldrar en 

förmiddag i veckan. Bland deltagarna fanns både inrikes och utrikes födda kvinnor, varav 

majoriteten av deltagarna hade sitt ursprung i andra länder än Sverige.  Många av dessa kom 

som asylsökande i samband med de senaste årens flyktingström. 

De färdiga alstren visades på en utställning och projektet synliggjordes också genom att 

man vid ett tillfälle arbetade med skapande på en offentlig plats på orten och bjöd in 

allmänheten att delta. Det gjordes även reportage i lokaltidningar, TV och radio (Sara 2017-03-

23).  
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Projektet pågick under ett års tid men verksamheten återupptogs efter ett uppehåll och är 

i skrivandets stund en pågående verksamhet. Under våren 2017, när projektet var relativt 

nystartat, valde jag att själv delta ett antal gånger som en del av arbetet med en fältstudierapport 

på den då aktuella kursen vid Högskolan i Gävle. Jag har nu valt att återknyta till den 

erfarenheten och fördjupa mig ytterligare i vad en verksamhet som denna kan bidra med när det 

gäller att skapa interkulturella möten genom att intervjua ett antal deltagare om deras personliga 

upplevelser av projektet och genom att själv åter delta i verksamheten. 

 

3. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka det konstnärliga skapandet som en arena för 

interkulturella möten. Genom att titta närmare på och beskriva ett specifikt konstprojekt vars 

syfte är att främja interkulturella möten och integration, är målet att utifrån intervjumaterialet, 

deltagande observationer och teoretiska utgångspunkter reflektera över följande 

frågeställningar; 

• Hur upplevs deltagandet i konstprojektet och vilken roll får det konstnärliga skapandet 

i sammanhanget?  

• Vilka faktorer framträder här som något som främjar interkulturella möten? 

• Hur kan det som framkommit förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv? 
 

3.1 Avgränsningar  
 
Ämnet för studien och det specifika konstprojektet ska ses mot bakgrund av en ökande 

segregering mellan inrikes och utrikes födda i Sverige. Det är i denna kontext som konsten 

som arena för interkulturella möten undersöks. Därför berörs även ämnet integration. Studien 

utgår från en definition av integration som är i linje med den som nämndes i inledningen, 

nämligen att integration handlar om att känna tillhörighet i samhället och om att människor 

möts och har ett ömsesidigt utbyte med varandra. Huvudfokus för studien är att undersöka 

vilka faktorer som främjar mötet och det ömsesidiga utbytet. Undersökningen syfte är inte att 

ur ett bredare perspektiv utvärdera det aktuella konstprojektet i sig.  



 

4 
 

4. Material och metod 
 

Detta är en kvalitativ fallstudie där intervjuer med deltagare och ansvariga för ett konstprojekt 

med interkulturella möten och integration som syfte, egna deltagande observationer och 

litteraturstudier utgör materialet för undersökningen. 

 Syftet med att studera ett enskilt fall är att kunna uppmärksamma ett utvalt falls speciella 

förutsättningar. Johan Alvehus beskriver det enskilda fallet i en fallstudie som något med en 

egen identitet, egna specifika kännetecken som å ena sidan skiljer ut det från andra liknande 

fall men å andra sidan ofta pekar mot större sammanhang. Därför kan en fallstudie vara ett sätt 

att beskriva och studera ett mer allmänt förekommande fenomen (Alvehus 2014, s.75). 

Konstprojekt som det som studeras här, kan idag sägas vara ett allmänt förkommande fenomen 

men eftersom varje konstprojekt i allra högsta grad har sin unika utformning, målgrupp och 

ledarskap, oavsett om det huvudsakliga målsättning är detsamma, förfaller fallstudie som metod 

lämpa sig väl för just denna undersökning.  

Den vetenskapliga ansatsen i arbetet är fenomenologisk och hermeneutisk. Den är 

fenomenologisk, då målet här är att beskriva det som framkommer på ett upplevelsenära sätt 

utan att omedelbart värdera eller tolka. Edmund Husserl, en av grundarna av fenomenologin, 

menade att det är omöjligt att fånga en exakt, slutlig beskrivning av ett fenomen, endast 

människors personliga upplevelse av fenomenet (Bryman 2002, s.33). Därför ligger det valda 

fokus här på att ta del av deltagarnas subjektiva upplevelser och återge dem både i sammanfattad 

form men även genom ett flertal direkta citat. 

Inom hermeneutiken står strävan att förstå i fokus och en grundtanke är att meningen hos 

delarna endast kan förstås satta i relation till helheten. Kontexten är därför central för att nå en 

förståelse för det som studeras. Förståelseprocessen är här en ständig rörelse mellan delar och 

helhet, mellan den enskildes unika upplevelse och det större sammanhanget (Ödman 2007, 

s.99). I denna studie innebär det bland annat att röra sig mellan det varje enskild respondent 

förmedlar och den större bilden av projektet i sin helhet, samt detta konstprojekt i relation till 

andra liknande erfarenheter inom tidigare forskning. 

Både fenomenologin och hermeneutiken betonar vikten av att vara medveten om sin 

förförståelse. Inom fenomenologin talas om att sätta sin förförståelse inom parentes för att den 

inte ska skymma sikten för det som studeras. Inom hermeneutiken lyfts den egna förförståelsen 

fram som startpunkten och själva grunden för en fördjupad förståelse. Förförståelsen ger på 
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detta sätt en riktning i sökandet eller som Öhman uttrycker det: ”utan förförståelse inget 

problem och inga ledtrådar” (Ödman 2007, s.102).  

Som verksam keramiker och uttryckande konstterapeut bär jag med mig en förförståelse 

vad det gäller att arbeta konstnärligt in i denna studie. I min yrkesroll arbetar jag med grupper 

i självutvecklande och hälsofrämjande syfte med konsten som redskap. Min personliga 

erfarenhet är att de konstnärliga språken kan utgöra ett kraftfullt redskap i positiv bemärkelse 

både för individ och för grupp, beroende på hur och i vilken kontext de används. Utmaningen i 

detta arbete är därför att kunna använda denna förförståelse på ett balanserat sätt utan att dra 

förhastade slutsatser eller förbise oväntade och viktiga perspektiv. Mitt grundantagande inför 

arbetet är att konstprojekt av detta slag har något att bidra med när det gäller interkulturella 

möten och fokus i undersökningen ligger på att försöka förstå på vilket sätt.  

 

4.1. Intervjuer och urval 

Totalt har åtta semistrukturerade intervjuer, på cirka 20-40 minuter vardera genomförts med 

personer som deltagit i konstprojektet. Det handlar med andra ord om respondentintervjuer då 

de intervjuade själva deltagit i den företeelse som studeras (Holme & Solvang 1986, s.104). 

Urvalet har gjorts med syfte att få en så nyanserad bild av fenomenet som möjligt men i 

praktiken har det även påverkats av vilka personer som varit villiga att låta sig intervjuas. Då 

det har varit svårt att få tillgång till tolk, har urvalet också begränsats till de kvinnor med 

utländsk härkomst som behärskar tillräckligt med svenska för att kunna förstå och svara på 

frågorna, förutom i ett fall då tolk har använts. Sammantaget har det med andra ord handlat 

både om ett strategiskt urval och om ett bekvämlighetsurval (Alvehus 2014, ss. 66–68).  

Samtliga respondenter har givits fingerade namn som i möjligaste mån är tänkta att 

reflektera deras ursprungsland. Fyra av dessa är inrikes födda och av dem har tre haft dubbla 

roller då de deltagit i skapandet samtidigt som de haft olika typer av ansvar för genomförandet. 

En person arbetar som förskolelärare på förskolan där projektet ägt rum. En är anställd som 

integrationssamordnare, med erfarenhet av andra typer av integrationsinsatser, samt delaktig i 

att få detta till stånd och slutligen konstnären själv. Intervjun med konstnären gjordes i samband 

med en tidigare uppgift på utbildningen. 

Fyra respondenter är utrikes födda, varav två kommer från länder i Afrika, en från 

Mellanöstern och en respondent har sitt ursprung i ett centraleuropeiskt land. Kvinnorna har 

bott i Sverige trettiofyra, tio, sju, respektive ett och ett halvt år. Sammantaget bidrar de åtta 

respondenterna med något olika perspektiv på upplevelsen av projektet, upplevelser som på ett 



 

6 
 

plan gör att de inte är helt jämförbara men som på ett annat plan kan bidra till att skapa en större 

helhetsbild och nyansrikedom (Alvehus 2014, s. 69).  

Kontakt med respondenterna har delvis tagits via telefon och delvis på plats när jag själv 

deltagit på skaparträffarna. Själva intervjuerna har genomförts på plats i den aktuella förskolan, 

i ett rum på ett lokalt bibliotek och på en av respondenternas arbetsplats. Intervjuerna har i 

samtliga fall spelats in för att ingen information ska gå förlorad och för att det ska vara möjligt 

att inkludera direkta citat i uppsatsens resultatdel. Intervjuerna har sedan transkriberats, ord för 

ord, i de delar som är relevanta för studien och i övrigt i sammanfattad form. 

Intervjuerna genomfördes följande datum: Sara 2017-03-23, Birgit 2018-03-01, Eva 

2018-03-05, Almaz 2018-03-05, Noor 2018-03-08, Anna 2018-03-12, Mirela 2018-03-20 och 

Nailah 2018-03-20.  

 Inför intervjuerna har ett antal frågor skrivits ner och använts som utgångspunkt för 

samtalet. Intervjufrågorna har handlat om hur deltagarna har upplevt att delta i projektet, vad 

det har betytt/eller inte, för dem personligen, om de har några minnen som sticker ut, hur de har 

upplevt mötet med de andra deltagarna och vilken betydelse de tänker att skapandet har haft i 

sammanhanget. Ibland har frågorna behövt formuleras om för att bli begripliga för 

respondenten och följdfrågor har ställts för att klargöra om jag har förstått svaren korrekt, samt 

för att följa upp intressanta spår. Intervjusamtalet med konstnären handlade också om 

bakgrunden till och syftet med konstprojektet. 

  Intervjun som metod är ett sätt att ta del av människors subjektiva upplevelser och tankar 

där intervjusamtal, som de här genomförda, innebär att respondenten och jag som utforskare 

tillsammans söker en förståelse (Alvehus 2013, ss. 81–82).   

 

4.2. Deltagande observationer 
 
Vad det gäller mitt eget deltagande i konstprojektet skulle det kunna beskrivas med 

religionsvetarens Graham Harveys begrepp guesthood, gästskap. Begreppet antyder ett något 

annorlunda förhållningssätt än deltagande observatör. Även om jag i egenskap av gäst i detta 

sammanhang måste befinna mig både innanför och utanför, för att förstå som en insider men 

beskriva så att någon som står utanför kan förstå, är jag i stunden framför allt en deltagare 

(Harvey 2004 se Granholm 2007, s. 82). Mitt deltagande har inneburit att jag varit aktiv i 

skapandet och i samtal, på samma sätt som övriga deltagare men haft ett extra vaket öga för den 

egna upplevelsen och det som skett omkring mig.  
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Mina beskrivningar består här av korta vinjetter från ett urval av träffarna, tänkta att 

levandegöra materialet och kontexten. För detta används den så kallade bekännande genren, det 

vill säga min röst och mina personliga upplevelser blir synliga och används som material för 

analysen. Katrine Fangen menar att forskarens egna känslor, i många fall, är en hjälp snarare 

än ett hinder för analysen och kan bidra till att göra dennes utgångspunkt synligare för läsaren 

(Fangen 2005, ss. 285-288). Att levandegöra och förmedla för läsaren hur deltagandet i den 

verksamhet som undersöks här kan upplevas ser jag som centralt för att de teoretiska 

perspektiven ska bli användbara och relevanta. Beskrivningarna utifrån mina egna 

observationer är också ett led i att göra det möjligt för läsaren att följa med i förståelseprocessen. 

Första perioden för mitt deltagande varade 2017-02-13 – 2017-03-30, i samband med en 

tidigare uppgift vid Högskolan i Gävle och den andra perioden varade 2018-02-26 – 2018-04-

16, en förmiddag i veckan. Anteckningar har gjorts i anslutning till skaparträffarna men inte 

under dem.  

 

4.3. Bearbetning av materialet 

Materialet har bearbetats genom att tematiskt analysera det som framkommit i intervjuerna och 

i de egna observationerna. Det finns många olika former av tematisk analys men till skillnad 

från exempelvis grundad teori finns det inte en enda tydligt specificerad procedur (Bryman 

2008, s. 528). Här har tillvägagångssättet bestått i att;   

• Läsa igenom intervjumaterialet och egna anteckningar i flera omgångar. 

• Gruppera citat ur intervjumaterialet och utdrag ur egna anteckningar, utifrån teman som 

framträder genom att hålla ögonen öppna för repetitioner (teman som återkommer 

upprepade gånger), metaforer och analogier (om deltagarna återger sina tankar genom 

metaforer eller liknelser), likheter och skillnader (deltagare som diskuterar ett och 

samma tema på olika sätt) och teorirelaterat material (teoretiska begrepp som 

utgångspunkt för teman) (Bryman 2008, ss. 529-530).  

• Ur det samlade materialet välja ut och fokusera på de teman som framträder som mest 

centrala och relevanta i relation till uppsatsens tema och frågeställningar.  

• Analysera och diskutera dessa teman utifrån de teoretiska utgångspunkterna och andra 

relevanta teorier.  
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4.4. Etiska överväganden 
 

Här redogörs för vad som har gjorts för att garantera att studien följer forskningsetiska principer 

så som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Lindstedt 2017, ss. 51-56).  

Respondenterna har informerats om syftet med studien och hur materialet kommer att 

användas, samt givits en garanti om att de förblir anonyma i uppsatsen. De har i samtliga fall 

givit sitt tillstånd till att intervjuerna spelats in och informerats om att inspelningarna finns i 

säkert förvar hos mig som författare. För att skydda respondenternas anonymitet har de givits 

fingerade namn och ingen detaljerad presentation av var och en ges. Detaljer som plats och 

namn kring själva konstprojektet utelämnas av samma skäl.   

Mitt eget deltagande i skaparträffarna utgör en viktig grund för förståelsen av kontexten 

men har också bidragit till möjligheten att komma i kontakt med potentiella respondenter och 

få förtroendet att intervjua dem. Redogörelserna för mina personliga upplevelser begränsas till 

korta observationer och reflektioner, som kan levandegöra själva skaparträffarna utan att lämna 

ut enskilda deltagare. 

 

5. Tidigare forskning och dokumenterad erfarenhet 
 

Det finns många exempel på hur det konstnärliga skapandet genom olika uttryck såsom bild, 

dans, musik, konsthantverk med mera, används som ett redskap för att främja integration och 

samhällsgemenskap runt om i Sverige och i världen. Samtidigt förefaller det som ett relativt 

outforskat akademiskt fält, inte minst i Sverige. De studier som jag funnit handlar i stor 

utsträckning om ett angränsande ämne; kultur och konst i hälsofrämjande syfte, dock oftast med 

fokus på den enskilde individen och inte på interpersonella möten. Men det finns undantag. I 

studien Exploring the meaning of participation in a community art project: A case study on the 

Seeming project har forskare i Australien studerat ett konstprojekt där man fört samman 

individer från skilda samhällsgrupper, i syfte att låta dem tillsammans utforska sin historia, 

kultur, identitet och tillhörighet genom att arbeta med teater. Projektet var en del i ett större 

initiativ under rubriken Re-ignating community, vars målsättning var att genom konsten bidra 

till en positiv utveckling i mångkulturella samhällen. Genom intervjuer ville forskarna ta reda 

på vad konstprojektet kom att betyda för deltagarna. Målet var att i förlängningen kunna bidra 

till en teoretisk diskussion kring varför community art förefaller vara ett kraftfullt redskap för 
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att stärka samhällsgemenskaper (Madyaningrum & Sonn 2010, ss. 359-360).  

 En av studiens slutsatser är att projektets styrka, framför allt, varit att individer som 

uppfattar varandra som kulturellt annorlunda faktiskt mötts och haft ett ömsesidigt utbyte 

genom arbetet med teateruppsättningen. Det var inte, som forskarna inledningsvis trott, 

insikterna genom dramats tema som upplevdes som det viktigaste. Tre teman framträdde som 

de mest centrala. Deltagandet i arbetet med teatern hade; skapat nya sociala kontakter över 

ålders- och etnicitetsgränser, skapat utrymme och röst åt marginaliserade grupper, samt utmanat 

stereotypa uppfattningar (Madyaningrum & Sonn 2010, ss. 363-364).  

I studien Arts as a vehicle for community building and post-disaster development har 

forskare studerat  bildskapande som ett av redskapen i internationellt hjälparbete, där uppdraget 

har varit att hantera konsekvenserna av inbördeskrig och tsunami i Sri Lanka. Slutsatserna man 

drar är att det gemensamma arbetet med konstnärliga uttryck, förutsatt att det har en förankring 

i den lokala kontexten och lokala traditionella uttryck, tydligt främjar den mellanmänskliga 

kommunikationen och med den hela samhällsgemenskapen. Forskarna menar vidare att 

kommunikationen via de konstnärliga uttrycken gör att de övriga hjälpinsatserna blir mer 

effektiva och framgångsrika. Istället för att se konsten som ”dekoration”, något man bara vänder 

sig till först när alla andra mänskliga behov är fyllda, menar man att den kan fungera som ett 

hjälpmedel att möta just dessa behov. En viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är att 

uttrycken är förankrade i deltagarnas egna traditioner, då konstnärliga uttryck på en nivå utgör 

ett slags universellt språk men på en annan nivå också är präglade av kontext och lokala 

traditioner (Huss, Kaufman, Avgar & Shuker 2016, ss. 298-299). 

 I rapporten beskrivs bland annat hur lokalbefolkningen i diskussioner där man försökte 

få svar på vad deras mest angelägna behov var, förblev väldigt tillbakadragna och tysta. När de 

istället blev ombedda att gestalta dessa behov visuellt skedde ett skifte där själva görandet ledde 

till engagerade diskussioner, vilket i sin tur resulterade i att hjälparbetarna fick en tydligare bild 

av vilka de verkliga behoven var (Huss et al. 2016, s. 293).  Det konstnärliga arbetet beskrivs 

vidare som ett naturligt sätt att skapa motståndskraft hos individen genom skapandets 

inneboende förmåga att reparera och stärka länken mellan kognition, emotion och 

sinnesupplevelser. Något som i sig bidrar till nya perspektiv och effektivare problemlösning. 

Forskarna menar att visuella symboler genom bildskapande i sin natur är öppnare för flera 

tolkningsmöjligheter och därför skapar en bredare bas för kommunikation. Bildernas många 

bottnar rymmer berättelser som gör att en mer nyanserad kommunikation blir möjlig (Huss et 

al. 2016, s. 288).  

Ett dokument av intresse i detta sammanhang, dock inte en forskningsrapport, är ett 
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slutbetänkande lämnat till den svenska regeringen 2007 med rubriken Mångfald är framtiden 

(Kulturdepartementet 2007). Det innehåller bland annat essän Vi måste påstå något- Om kultur 

som verktyg för mångfald och mångfald som konstprojekt, i vilken en av frågorna som ställs är: 

” […] är kulturprojekt och konst en bra metod för att bidra till att Sverige blir en 

samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund?” (Lorenzi 2007, s. 399) Här beskrivs 

bland annat verksamheten Livstycket i Stockholmsförorten Tensta, där kvinnor erbjuds en 

kombination av konstnärligt arbete som att sy, brodera och trycka på textilier tillsammans med 

undervisning i svenska, samhällskunskap och data. Genom det praktiska arbetet får orden en 

funktion, en verklighet och ett sammanhang. Kvinnorna arbetar också med bildskapande, bilder 

som med hjälp av en professionell formgivare sedan resulterar i textila mönster, vilka sätts i 

produktion för försäljning. Livstyckets filosofi är att det bästa sättet att bearbeta gamla minnen 

och lära nytt är att kombinera teori med konstnärligt skapande. Genom att skissa och teckna så 

kan kunskaper och upplevelser sjunka in i sin egen takt. Exempelvis kom mönstret, som fått 

namnet Hela livet i en väska, till då några av de nyanlända kvinnorna berättat historien om 

avfärden från sitt gamla hemland genom att teckna sin enda väska, minnet från den sista 

packningen. Birgitta Notlöf, grundaren av verksamheten, kallar Livstycket ett demokratiprojekt, 

inte ett integrationsprojekt och beskriver hur deltagarna växer genom skapandet och att målet 

är att de ska bli fullt delaktiga i det svenska samhället. Många bär på trauman och klagar 

inledningsvis ofta på kroppsliga symptom och värk av olika slag, något som tenderar att avta 

med tiden. Vid frågan vad som var speciellt med Livstycket svarar tidigare elever ofta; ”Man 

blev modig.” (Livstycket 2018; Lorenzi 2007, ss. 409-410)  

Ruth Illman, docent i religionsvetenskap, har som sina forskningsområden bland annat 

kulturmöten, konst och interreligiös dialog. I forskningsrapporten Art & Belief undersöker hon 

kommunikationen mellan trosuppfattningar genom att intervjua och studera sex konstnärer, 

som i sin verksamhet på olika sätt arbetar med detta tema via musik, skrivande, film med mer. 

Illman ifrågasätter antagandet att interreligiös dialog till största delen handlar om att på ett 

intellektuellt plan både definiera och försöka överbrygga religiösa skillnader (Illman 2012, ss. 

8-9). Hennes slutsats är att mötet och dialogen, även i detta fall, måste involvera hela 

människan. Konsten har därför en viktig roll att spela eftersom konsten i sin natur engagerar 

flera sinnen och har en förmåga att öppna upp nya perspektiv (Illman 2012, s.7). 

 När det gäller olikhet kontra likhet, beskriver Illman olikhet som en förutsättning för 

dialog snarare än som ett problem, en potentiell källa till kreativitet. Detta exemplifieras i Art 

& Belief bland annat genom skildringen av ett omfattande musikprojekt initierat av musikern 

Jordi Savall. Savall förde samman ett stort antal musiker och sångare med judisk, kristen och 
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muslimsk bakgrund för att skapa ett verk som gestaltade Jerusalems historia. Ett verk där de 

olika musiktraditionerna blev hörda i sin unicitet och samtidigt skapade något unikt nytt. Även 

den konfliktfyllda delen av den gemensamma historien kring Jerusalem kunde gestaltas och 

beröra åhörarna på djupet utan att det förstärkte konflikten, snarare tvärtom (Illman 2012, ss. 

70-74). För Savall är detta ett sätt att bygga broar i en konflikthärd och en värld som idag är i 

desperat behov av dialog och ömsesidig förståelse. Hans hopp står till konsten och en dialog 

genom konstnärliga uttryck, där ingen av parterna är i maktställning utan där alla kommer till 

tals på ett jämbördigt sätt (Illman 2012, s.70). Jag tänker att man kan se interkulturell dialog 

och interreligiös dialog som överlappande områden och att Illmans arbete därför i allra högsta 

grad är relevant för denna studie.  

 

 

6. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter  
 
Här redogörs för centrala begrepp och teorier som används i denna uppsats.  

6.1. Community art / konstprojekt 

Det finns ingen direkt svensk översättning av det engelska begreppet community art. 

Konstprojekt som begrepp fångar långt ifrån hela innebörden. Community art handlar om ett 

konstnärligt skapande i grupp som karakteriseras av en dialog med det omgivande samhället 

och det involverar ofta professionella konstnärer som arbetar med någon form av konstnärligt 

uttryck med människor som annars inte är utövare inom området. Community art har, sedan 

begreppet etablerades på 40-talet, också kommit att handla om att stärka, ofta marginaliserade, 

individer och samhällsgrupper. Community art kännetecknas vidare av att skapandet ofta 

resulterar i något konkret, som det omgivande samhället kan ta del av så som tillfälliga eller 

permanenta utställningar, gatukonst, pjäser, konserter eller liknande (Community art 2018). I 

denna studie kommer det svenska ordet konstprojekt användas men i den vidare betydelsen av 

begreppet community art. 

Inom terapiformen och den pedagogiska metoden Expressive arts är community art ett 

levande begrepp och en egen inriktning inom fältet. Stephen K Levine, professor i sociologi vid 

York University i Canada och lärare i Expressive arts therapy, beskriver i Art in Action hur 

upplevelsen av att skapa konst tillsammans kan återupprätta känslan av att vara en del i ett större 

sammanhang. Denna känsla, menar han, är i sin tur avgörande för känslan av mening och 

grunden för solidaritet (Levin 2011, ss.28-29). Levins slutsatser påminner om de som beskrivs 
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i forskningsrapporten från hjälparbetet i Sri Lanka, nämligen att användandet av 

kommunikation genom de konstnärliga språken inom community art även rymmer en potential 

att härbärgera trauma, inspirera kreativa lösningar och att främja återuppbyggandet av en grupp 

eller samhällsgemenskap (Huss et al. 2016, ss. 298-299). 

Ett konkret exempel på ett konstprojekt som genomförts i Sverige och som skulle kunna 

beskrivas som community art är projektet Jag, här och nu. Här fick sex ensamkommande 

ungdomar från Afghanistan och Somalia skildra sin vardag i Sverige genom foto och film. 

Arbetet genomfördes i samarbete med konstnären Aldís Ellertsdóttir Hoffe, finansierades av 

Region Östergötland och resulterade i en utställning på Östergötlands museum 2016 

(Östergötlands museum 2016). Initiativet var ett sätt att stärka ungdomarna och genom 

utställningen synliggöra och nyansera bilden av en utsatt grupp för det omgivande samhället. 

 

6.2. Kulturbegreppet och det interkulturella mötet 

I denna studie sammanstrålar två olika kulturbegrepp; det estetiska och det antropologiska. Med 

det estetiska kulturbegreppet avses konstnärlig verksamhet i betydelsen olika konstnärliga 

uttryck, som exempelvis bildskapande, dans och drama.  

Det antropologiska kulturbegreppet är ett mer mångtydigt begrepp och används ofta på 

ett sådant sätt så att det överlappar begreppet etnicitet. Ordet kommer ursprungligen från 

antiken och latinets cultus, vilket betecknar odling och har även fått innebörden bildning 

(Nationalencyklopedin 2018). I betydelsen bildning kom kultur från början att betraktas som 

något exklusivt, som bara de så kallade ”civiliserade” folken hade. Kultur kopplades till en 

kollektiv identitet som sas karakterisera enskilda folkslag. Så småningom ökade tendensen att 

kategorisera och försöka beskriva ett folks särdrag och essens. I takt med den ökade 

globaliseringen under slutet av 1900-talet har behovet av att hitta konkreta modeller och 

strategier för kulturmöten också ökat. Modeller som bygger på ett deterministiskt synsätt när 

det gäller förhållandet mellan individ och kultur, det vill säga ett synsätt som baseras på 

antagandet att individers beteende är direkt styrda av kulturell tillhörighet, en tillhörighet som 

är tydligt avgränsad och definierbar (Illman & Nynäs 2017, ss. 26-27). 

Utgångspunkten för denna studie är en humanistisk kultursyn. Den innebär att kultur 

istället för att betraktas som ett statiskt, genetiskt fenomen med vilket man kan definiera gränser 

mellan människor och grupper på ett entydigt sätt, handlar om att låta två infallsvinklar 

sammanstråla: kulturens och den enskilda människans. Människan betraktas då både som 

formad av och förankrad i, ett specifikt sammanhang och som en aktiv, reflekterande, kännande 
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unik individ som själv har frihet att välja hur hon förhåller sig i mötet med andra människor 

(Illman och Nynäs 2017, s.38). Det innebär också att idén om en människa – en kultur eller 

etnicitet, inte kan sägas beskriva hela verkligheten. Skarpa gränser suddas ut för att ersättas av 

en strävan att se människan i hela hennes komplexitet. Etnicitet, religion och kön är bara några 

av en mängd faktorer som på olika sätt påverkar vad som sker i det interkulturella mötet. Illman 

och Nynäs beskriver kulturmöten som situationer där egna, personliga gränsdragningar 

överskrids, inte abstrakta förutbestämda kategorier och de menar att vi egentligen borde tala 

om möten mellan människor, snarare än kulturmöten och bedöma varje situation för sig (Illman 

och Nynäs 2017, ss. 69-70).  

Illman och Nynäs grundar mycket av sitt resonemang på filosofen Martin Bubers tankar 

om mötet. Buber talar om två olika grundläggande sätt att relatera till omvärlden och till sina 

medmänniskor. Förhållningssättet Jag-Det innebär att individen betraktar en annan människa 

”utifrån” som ett objekt och försöker definiera henne, placera henne i kategorier och förutse 

hennes reaktioner. Det är ett förhållningssätt som handlar om att skapa gränser, för sig själv och 

den vi möter. Jag-Du relationen är mer omedelbar, närvarande, öppen och ömsesidigt 

förändrande. Den har en kvalité av ömsesidig respekt. Här går det inte att kategorisera den andre 

och det är här, enligt Buber, som det djupare mötet sker (Buber 2006, ss.18-19, 1995, ss. 44-

45). Mötet där vi känner gemenskap och närhet till en annan människa och blir berörda. Det 

innebär inte att skillnader behöver suddas ut. Tvärtom är Jag-Du möte ett möte där parterna 

förblir helt och hållet sitt unika jag. Illman & Nynäs betonar att Jag-Det och Jag-Du är två 

kompletterande förhållningssätt. Det är i Det-världen som vi har kontroll och överblick i vårt 

dagliga liv och där vi kan, och behöver, reflektera och bearbeta möten från Du-världen eftersom 

det är i detta pendlande som mening skapas. Men det är i Du-världen som vi blir berörda och 

får chansen att möta världen med nya ögon. Var gränsen går mellan dessa två är inte tydligt och 

stunder av Jag-Du och Jag-Det kan ingå i ett och samma samtal och möte. Att möta ett Du 

menar Illman & Nynäs är framförallt ett gränsöverskridande som handlar om att både vilja och 

ha mod att se förbi olikheter, oavsett sammanhang (Illman & Nynäs 2017, ss. 68-69). 

När det gäller det interkulturella mötet tar Illman och Nynäs å ena sidan upp vikten av 

intellektuell kunskap så som kännedom om historia, religion, traditioner och sociala system. 

Men menar å andra sidan att hur vi använder denna kunskap, är intimt förknippat med vilka 

värderingar vi omfattar och i förlängningen med vilken attityd vi närmar oss ett möte. Det går 

inte, menar de, att endast läsa sig till ett rätt sätt att förstå och närma sig en människa med en 

annan kulturell bakgrund. Detta exemplifieras bland annat av hur det sällan hjälper att rada upp 

fakta och statistik för att förändra åsikter hos dem som anser att invandrare är till skada för ett 
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land. Attityder och inställningar som vi bär med oss är ett resultat av flera faktorer så som vår 

personliga historia, uppfostran och det samhälle vi lever i och ofta bär vi det med oss på ett 

omedvetet plan. Illman och Nynäs menar att kunskap om andra religioner och kulturer måste 

kombineras med attityder som förtroende, intresse, fantasi, öppenhet med mer, för att 

gränsöverskridande möten ska komma till stånd. Men de betonar även betydelsen av individens 

egen självkänsla och självkännedom, eftersom mötet med den annorlunda andre ofta utmanar 

den egna självbilden och den egna världssynen. Interkulturell dialog och förståelse är, enligt 

detta synsätt, inte enbart en fråga om kunskap. Dynamiken i det interkulturella mötet är, precis 

som i andra möten, ett resultat av en mängd faktorer så som kunskap, attityder, självkännedom, 

känslor och personliga gränsdragningar med mera. (Illman & Nynäs 2017, ss. 79-83).  

 

6.3. Konsten och mötet  

I Lek och verklighet beskriver psykoanalytikern Donald W Winnicott det han kallar ett 

lekområde eller ett mellanrum, som en grundläggande förutsättning för att ett genuint, 

ömsesidigt möte mellan människor ska uppstå - oavsett vilken typ av möte det handlar om. Ett 

gemensamt mellanrum där man möts, som barn genom leken och som vuxen genom den 

kulturella upplevelsen eller den skapande handlingen. Ett område vars existens är beroende av 

levande upplevelser eftersom det inte kan tänkas fram. Allt som rör detta lekområde handlar 

om att främja utveckling och skapa relation. Det är ett område som kännetecknas av att det 

aktiverar människan både fysiskt och psykiskt. Tillit är, enligt Winnicott, centralt för att detta 

mellanområde ska uppstå i mötet individer och grupper emellan. Men när det uppstår är det här 

människan upplever livet kreativt. Winnicott menar vidare, liksom Levin, att den kulturella 

upplevelsen bidrar till att individen ser sig själv som en del i ett större sammanhang (Winnicott 

2003, ss. 74, 162). 

Illman använder liknande begrepp i Art & Belief för att beskriva mötet. Hon skriver om 

det tredje eller det gemensamma fältet där konsten bidrar till att vi kan dela en upplevelse av 

att höra samman, trots det som skiljer oss åt (Illman 2012, s. 65). Dialogen beskrivs som något 

som sker i ett mellanrum i Jag-du mötet. Illman lyfter fram det faktum att i skapandet involveras 

hela människan i den mellanmänskliga dialogen på ett alldeles speciellt sätt; hjärtat, handen, 

rösten och hörseln kan engageras beroende på vilket konstnärligt språk som används (Illman 

2012, s.7). Konsten har också en förmåga att beröra oss på det känslomässiga planet, inte bara 

som rationella människor, utan som de komplexa varelser vi är. Inom konsten blir det därför 

tydligt hur mötet med den annorlunda andre inte bara är en intellektuell utmaning (Illman 2012, 
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ss. 16-17.) Illman föreslår att istället för att betrakta det faktum att människor är kulturellt eller 

religiöst annorlunda som ett problem som ska lösas, borde vi se det som relationer som behöver 

utforskas och anta den utmaning detta kan innebära för hur vi betraktar oss själva (Illman 2012, 

s. 55).  

 

 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt återges det samlade materialet efter bearbetning. Det som framkommit har 

placerats i olika kategorier och givits sammanfattande rubriker utifrån de teman som framträtt 

som de mest centrala. För att levandegöra dessa inleds varje tema med en kort vinjett från det 

egna deltagandet. Denna text är inramad för att tydligt skilja ut de egna observationerna från ett 

antal direkta citat ur materialet, som finns med för att exemplifiera det respondenterna 

förmedlat. Detta följs av en analys där kopplingar görs till teori och tidigare forskning. 

 

7.1. Tillit med rum för känslor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenternas beskrivningar och erfarenheterna från det egna deltagandet gör tydligt att 

konstprojektet utgör en arena, en plats, där ett spektrum av känslor uppstår i mötet människor 

emellan. Från smärta och sorg till glädje och många skratt. Anna, Eva och Birgit beskriver hur 

starkt berörda de blivit av berättelser de fått ta del av från de kvinnor som kommit som 

flyktingar och hur TV nyheterna om flyktingars lidande plötsligt blir på riktigt. Anna och 

Almaz, som deltagit från projektets början, tycker sig se att det skett en utveckling mot en allt 

öppnare atmosfär. Det har enligt dem blivit en trygg och välkomnande plats och de betonar hur 

viktig konstnärens sätt att välkomna dem varit för att skapa denna atmosfär. En kultur av 

välkomnande har förstärkts av dem som efter ett antal gånger gjort sig hemmastadda och sedan 

Det är mitt första besök på öppna förskolans konstprojekt. Lokalen är full av kvinnor som sitter och 
jobbar på självporträtt i lera. Här möts jag av glada hej! och en kram från Sara som är ansvarig. Den 
muntra, varma och öppna stämningen överraskar mig. Självporträtten i lera lockar fram många skratt. 
Jag hälsar på en kvinna som berättar att hon är från Eritrea. Får en kram även av henne och slår mig 
ner för att forma mitt porträtt. Bekantar mig med kvinnorna som sitter närmast mig, en är från Syrien 
och en från Burundi. Samtalet går i vågor. Skapandet i lera gör att tystnaden inte blir obekväm, 
snarare ett uttryck för koncentration. Jag nämner att jag har fyra barn. ”Åh!” Kvinnan från Syrien 
berättar för de andra arabisk talande. Alla blickar runt bordet vänds mot mig. ”Du är välsignad!” 
 (2017-02-13)   
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i sin tur välkomnat nya deltagare. Den ansvarige konstnären Sara berättar att det faktum att hon 

välkomnar alla kvinnor med en kram när de kommer är en mycket medveten handling från 

hennes sida. Hon ser det som en bas, ett fundament, som bidrar till att skapa en trygg och 

välkomnande känsla i rummet. ”Då är halva jobbet gjort”, menar hon. 

Nailah och Anna lyfter även betydelsen av att detta är en plats endast för kvinnor och att 

det därför upplevts mer tillåtet att tala fritt. 

Mirela som bott i Sverige i många år men som ursprungligen kom som flykting, menar 

att vara ny i ett land, oavsett om man bär på traumatiska upplevelser eller inte, innebär att man 

befinner sig i ett speciellt känslomässigt tillstånd som gör individen extra lyhörd för 

omgivningens signaler. Hon beskriver det som att man har ”fler antenner ute” som fångar upp 

ickeverbala signaler som förmedlar avståndstagande eller vilja till kontakt, respekt eller förakt.  

 

Röster från intervjusamtalen 

Ja det var några kvinnor som blev väldigt fästa vid min dotter och så fort jag kom så tog 
de liksom över, höll henne och så blev hon ledsen och då började de sjunga vaggsånger 
på olika språk och då stämde andra in som kände igen den, det var så mycket hjärta i det. 
Det var en väldigt stark upplevelse som jag aldrig kommer att glömma (Anna). 

 

Det var en gång jag var ledsen när jag kom. Sen Sara kom och satte sig nära till mig och 
frågade mig och jag blev glad igen. Men om jag satt själv det skulle inte hända något 
positivt (Nailah). 

 

Det här skapade en chans att få se. Jag kan nog uppleva att de här kvinnorna kanske inte 
släpper in andra människor heller. Men nu var det på något sätt tillåtet att göra det (Eva). 

 
Men vartenda möte är ju ändå berörande, just när man pratar och de berättar om kriget 
och att ”jag har tre barn kvar där och två här” och själv sitter jag här och ammar min två 
månaders bebis. Det gör så ont, jag ryser när jag tänker på det (Anna). 

 

Analys 

Winnicott, Buber och Illman & Nynäs betonar alla tillitens avgörande betydelse för alla 

mellanmänskliga möten, oavsett sammanhang (Winnicott 2003, s.159; Buber1994; Illman & 

Nynäs 2017, s. 90). Osäkerhet och rädsla är dess motpol och en rädd människa har svårt att 

förhålla sig öppen i mötet med den annorlunda andre. Vilken känsla individen bär med sig in i 

mötet handlar bland annat om kunskap, attityder och tidigare personliga upplevelser. Illman & 

Nynäs beskriver tillit som en bas på vilken en ömsesidig förståelse kan växa fram och 
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kommunikation som något som handlar om att göra sig till del av något gemensamt. Här är 

delaktighet centralt (Illman & Nynäs 2017, s.110). Utifrån det en av respondenterna säger om 

den speciella utsatthet och mentala påfrestning som det kan innebära att vara ny i ett land, 

förefaller det ännu mer centralt att i ett sammanhang som detta göra det som är möjligt för att 

skapa tillit. Forskning visar att erfarenhet av flykt kan rubba både själva grundtilliten till livet 

och den egna självbilden (Adnams 2018, ss. 26-27). Utifrån respondenterna svar framträder just 

den ansvarige konstnärens förhållningssätt tillsammans med det faktum att detta är ett forum 

endast för kvinnor, som de viktigaste faktorerna som just i denna kontext skapat ett rum av tillit 

där känslor av både glädje och sorg kommer till uttryck.  

I studien kring mottagande och integration av ensamkommande ungdomar kommer 

författarna fram till slutsatsen att en grundläggande förutsättning för en god inkluderings- och 

integrationsprocess är just byggandet av tillitsfulla och empatiska mellanmänskliga relationer 

mellan inrikes födda och nyanlända. Den känslomässiga dimensionen borde betraktas som lika 

viktig som den intellektuella förståelsen och är en dimension som bland annat handlar om hur 

vi berörs av varandra, samt hur inblickar i en annan människas liv på ett djupare plan påverkar 

vår egen föreställningsvärld (Gustafsson, Morelli & Vallström 2017, ss.7, 51-53).   

 
7.2. Gemensam levd erfarenhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

De intervjuade kvinnorna återkommer i flera fall till det man åstadkommit tillsammans i 

skapandet. Anna lyfter fram hur betydelsefullt hon upplever det faktum att man haft ett 

gemensamt mål, i form av ett tillfälle att ställa ut sina alster och att slutföra ett gigantiskt 

gemensamt virkat lapptäcke. Hon menar att det inte hade skapat samma vi-känsla om man 

kommit och skapat något bara för sig själv för att sedan ta med det hem. Detta framträder som 

en motvikt mot en avsaknad av gemensamma referensramar som några också benämner. 

Minnen som deltagarna har från skaparträffarna, utställningen och ett knytkalas som man ordnat 

tillsammans, då flera kom klädda i folkdräkter, förefaller skapa en liten men begynnande 

Projektet har pågått i tre månader. Sara har under veckornas gång fotograferat deltagarna och 
skapandeprocessen. Idag kommer hon med en stor hög papperskopior av fotografierna som vi får 
klippa ut intressanta delar ur för att sedan montera på ett stort tyg. Detta dekoreras med andra detaljer 
för att så småningom spännas upp på en ram. Allt som skapas ska så småningom ställas ut. 
Genomgången av fotografierna blir ett sätt att minnas vad man gjort tillsammans och det föder 
många skratt och igenkännanden. Arbetet i sig kräver samarbete och kommunikation, med ord och 
kroppsspråk. (2017-03-23) 
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gemensam erfarenhet, något gemensamt att tala om och dra sig till minnes. Flera av 

respondenterna lyfter även vikten av att alla har kunnat vara delaktiga utifrån sina personliga 

förutsättningar, oavsett språkkunskaper eller erfarenhet av skapande.  

 

Röster från intervjusamtalen  

 

Alla kan ju vara delaktiga på sitt eget sätt. Vare sig du kan något eller inget alls kan du 
vara med (Eva). 
 
En del äldre som har svårt med språket har ändå funnit sin plats (Birgit). 

 

Man börjar med något på träffarna, går hem och fortsätter tänka på det. Idéer kommer som jag 
tar med till nästa gång […] och det blir samarbete, gemenskap (Noor). 

 
Här satt vi ju och hade ett mål ihop, det skulle ju sättas ihop alla de här lapptäcksbitarna 
till något större[...] Ja, själva slutprodukterna av det vi gjorde blev väldigt vacker också. 
När Sara satte ihop alla de här virkade lapparna blev det så symboliskt tycker jag (Anna). 

 
 
Analys 

Vad får det för betydelse att vara med om att skapa någonting tillsammans till skillnad från att 

exempelvis mötas i ett samtal? Winnicott menar att det är genom levda gemensamma 

upplevelser som ett mellanområde uppstår, det vill säga ett område där relationer byggs. Och 

att det är just genom att göra något tillsammans som engagerar människor fysiskt och psykiskt 

som förutsättningarna för mötet skapas, till skillnad från att se det som ett rent intellektuellt 

skeende (Winnicott 2003, s. 74). Även Daniel Stern, psykoanalytiker och professor i psykologi, 

lägger stor tonvikt vid gemensam levd erfarenhet när det gäller att skapa relation. Han talar om 

betydelsen av det han kallar en gemensam resa i känslan och menar att detta att vara med om 

något tillsammans som berör båda parter även känslomässigt, på speciellt sätt, bidrar till att 

skapa möte och ömsesidighet i en relation. Det har en kvalité som skiljer sig från att samtala 

och berättar om något från sitt liv, även om detta också fördjupar den empatiska förståelsen för 

motparten (Stern 2004, s.181). Att mötas i någon form av gemensamt handlande eller skapande, 

som i det aktuella konstprojektet, tycks utifrån dessa teorier kunna bidra till att skapa 

ömsesidighet i det interkulturella mötet genom att utgöra en, för båda parter, ny delad 

erfarenhet. Madyaningrum & Sonn fann i sin studie att det som betydde mest för deltagarna i 

teaterprojektet inte var de intellektuella insikterna kring en gemensam historia eller identitet 
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som dramat i sig gav, utan detta att mötas och vara med om något tillsammans (Madyaningrum 

& Sonn 2010, ss. 363-364).  

Kvinnornas arbete med det stora gemensamma fotocollage kan även ses som en form av 

kommunikation som, precis som Illman & Nynäs beskriver, handlar om att utifrån olika 

perspektiv kliva in i något gemensamt och ömsesidigt för att göra en del av verkligheten synlig 

tillsammans (Illman & Nynäs 2017, ss. 91-92). Det blir något mer än ett enkelt skeende där ett 

budskap förmedlas mellan sändare och mottagare och kan kanske betraktas som ett led i att 

bygga en ny gemensam referensram.  

 
7.3. Att bli synlig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att bli synlig tycks handla om två olika saker utifrån det respondenterna 

beskriver. Dels om en upplevelse av att blir synliggjord genom det man skapar. Bland annat 

skapades collage som för många av de nyanlända kvinnorna handlade om hur de tagit sig till 

Sverige, ett sätt att gestalta en central händelse i sitt liv. I intervjuerna förmedlar kvinnorna en 

stolthet över det man åstadkommit och att det blivit synligt i det offentliga rummet genom en 

utställning och flera tidningsreportage, samt inslag i lokal-TV. Birgit och Eva kommenterar hur 

enskilda individers kompetens blivit synligt i det praktiska skapandet och hur deltagarna 

exempelvis lärt sig olika traditionella virknings-tekniker av varandra. Olikheter i traditioner 

som sedan blivit en tillgång i skapandet av ett gemensamt lapptäcke. De beskriver även en slags 

förskjutning i föreställningen om vi och dem. De menar att vi som inrikes födda hela tiden lever 

i en föreställning om att det bara är vi som ska lära de som kommer nya till vårt land något, inte 

tvärtom. Här fick de uppleva att rollerna växlade. 

 Anna beskriver hur hon, som sett sig själv som medveten och fördomsfri, fått syn på 

vilka stereotypa föreställningar hon trots allt bär på när en kvinna från Syrien visade bilder på 

hemmet hon tvingats lämna. Hon noterar sin egen förvåning över att den syriska kvinnans hem 

Vi är inte så många idag och det slår mig hur dynamiken i mötena förändras från gång till gång 
beroende på gruppens konstellation och vilken typ av skapande vi är involverade i. När vi är många 
verkar tendensen att dela upp sig i samtal utifrån hemspråk vara större än när det arbetas på något 
gemensamt då det blir naturligt med mer inbördes kommunikation oberoende av språk.  

Idag hamnar jag i samtal med en kvinna som ofta varit väldigt tystlåten. Jag har någonstans 
utgått ifrån att det handlat om en osäkerhet när det gäller språket men i den lilla grupp vi är idag 
träder hon fram på ett helt annat sätt och berättar om sig själv. Jag drar mig till minnes min egen 
första resa utomlands och hur stor tröskel det var för mig att överhuvudtaget ta till orda på engelska, 
trots att jag hade bra kunskaper i språket. (2018-03-26) 
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är modernare och mer påkostat än hennes eget.” Det var verkligen ingen hydda”, berättar Anna 

med självironi i rösten. 

Temat att bli synliggjord visar sig också genom att flera respondenter, med stor glädje, 

berättar hur de nu känner igen varandra och hejar när man möts ute på stan, även om få har tagit 

steget att bjuda hem någon av de andra.  

Almaz berättar med ord och med gester hur hon upplever två olika typer av möten med 

människor i det svenska samhället – ett när hon upplever att individer hon möter väljer att titta 

bort och inte se henne, vilket gör att hon också ”stänger” sig, vänder bort ansiktet och ett där 

den andre möter hennes blick med vänlighet, vilket gör att hon återgäldar med ett leende. Att 

läsa andras ansikten beskrivs av henne som ett sätt att veta om ett möte är möjligt eller inte. 

 

Röster från intervjusamtalen 
 
Många kom ju hit för att det var roligt att skapa och hålla på med olika saker och visa 
vad de kunde. En del jobbade hemma och tog med sig och visade. Även mat. Det skapade 
en mötesplats där många trivdes och kunde visa upp sitt (Eva). 
 
Jag tror det är här människovärdet kommer in - plötsligt så är man värdefull. Att man 
syns. Och det var väldigt roligt […] Det är ju det detta handlar om, att bli sedd. Att någon 
vet att jag finns (Mirela) 

 
En kvinna som jag mötte i somras sa ”Hej kom följ med mig!” och så blev jag hembjuden 
[…] så gör ju kanske inte vi svenskar om vi möter någon (Eva). 

 
 
Analys 

James Hillman, jungiansk analytiker, menar att så fort man ger en människa en etikett som 

exempelvis muslim, irländare eller flykting är det inte längre en människa av kött och blod man 

ser utan representanten för en grupp eller kategori (Hillman 1998, s.138). Buber går så långt 

som att säga att man då berövar människan hennes värdighet som unik individ (Buber 1995, ss. 

39-50). Motsatsen, att verkligen bli sedd, rymmer enligt Hillman en starkt positiv och läkande 

kraft.  

Att se är att tro – att tro på den andre. Och den som känner sig mottagen av din blick 
känner sig genast stärkt i tron på sig själv. Därför överträffar seendets gåva insikten: ett 
sådant seende är en välsignelse och äger makt att förändra ett liv (Hillman 1998, ss. 135-
136).  
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Att överhuvudtaget se individen som unik och inte som en representant för en grupp, med sin 

unika historia och kompetens, framträder här som en grundförutsättning för att genuina möten 

ska komma till stånd. I respondenternas beskrivningar handlar det i konstprojektets kontext om 

till synes enkla saker som att här bli bemött med respekt och värme, att få tillfälle att visa vad 

man kan, lära av varandra och dela något av sin historia – sådant som leder till en ömsesidighet. 

Illman och Nynäs beskriver kommunikationen i sig som ett slags synliggörande då vi genom 

kommunikation tillsammans gestaltar och blir medvetna om varandra och vår verklighet 

(Illman & Nynäs 2016, s.110). Kommunikationen i konstprojektets kontext sker både genom 

samtal och genom att man blir vittne till vad var och en förmedlar i sitt skapande. Ett skeende 

som kanske kan beskrivas med Adnams uttryck; ”gaining a visual voice”, att erövra en visuell 

röst och på så sätt bli synliggjord (Adnams 2018, s. 55).   

Att bli synlig för varandra tycks även för några innebära att man får syn på sina egna 

stereotypa uppfattningar, som respondenten som plötsligt inser att hon har en omedveten 

föreställning om att alla flyktingar kommer från enklare förhållanden än henne själv. Illman & 

Nynäs beskriver stereotypier som symboliska föreställningar och tolkningsmodeller som 

hjälper människan att dra upp gränser för sin egen och andras identitet. Värdeladdade 

föreställningar som både kan vara negativa och positiva, nedvärderande eller 

idealiserande/exotiserande. De är i sin natur ofta omedvetna för individen men inte statiska utan 

förändras mer eller mindre över tid och kan, som i ovanstående exempel, förändras genom nya 

erfarenheter och möten (Illman & Nynäs 2016, ss.121–125).  

Det faktum att några av respondenterna inte längre förblir lika osynlig i det offentliga 

rummet, genom att helt enkelt bli igenkända av fler när de rör sig på stan, förefaller som en liten 

men betydelsefull förändring. Resultatet från Madyaningrum & Sonns forskning kring 

teaterprojektet är på så sätt delvis i linje med det som framkommit här. Även där skapade det 

konstnärliga arbetet röst åt marginaliserade grupper och även där utmanades stereotypa 

uppfattningar deltagarna emellan (Madyaningrum & Sonn 2011, ss. 363-364). 
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7.4. Om att vara olika – tillsammans 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna beskriver både hur de stundtals har upplevelser av att i grunden vara mer lika 

än man trott, med gemensamma drömmar och känslor inför livet och stundtals en upplevelse 

av att nästan inte ha någonting gemensamt alls. En upplevelse av att nästan komma från olika 

planeter.  

Mirela, Sara, Nailah och Anna benämner alla på olika sätt hur möten enbart genom 

samtal, som på exempelvis på språkkaféerna, inte skapar samma känsla av gemenskap på grund 

av en avsaknad av gemensamma referensramar och därmed samtalsämnen. Det gemensamma 

skapandet menar man, skapar i sig något att samtala om men även en vi-känsla som inte är 

beroende av samtalet eller av att uppfatta sig som lika. 

 Nailah, som fortfarande går på sfi, beskriver hur det brukar låsa sig när hon ska försöka 

föra samtal med människor på svenska men när hon sitter och skapar samtidigt får hon en 

upplevelse av att orden kommer mer av sig själv.  

 

Röster från intervjusamtalen 

 

Det är ju något som vi alla kunde sitta och göra, långa masker och korta masker blandat 
- det spelade inte så stor roll, det är något vi gjort tillsammans. Vi hade inte jättemycket 
gemensamt – vi var mammor allihopa, annars hade vi inte så mycket gemensamt liksom 
(Anna). 

 

Vi måste få vara oss själva och utifrån det skapa möten. Jag tror inte på integration och 
sitta och dricka kaffe […] Du vet när du öppnar ditt hem flera gånger och du bara dricker 
kaffe så kommer kaffet att bubbla ut ur öronen för du vet inte vad du ska prata om. Så 
antingen blir det mänskliga möten som fångar dig som människa oavsett varifrån man 
kommer (Mirela). 

Jag sitter och broderar i tystnad. Runt mig pågår ett samtal på arabiska och i andra änden av bordet 
samtalar några på svenska. Ibland är det så långa stunder under skaparförmiddagarna, att deltagarna 
delar upp sig i samtal utifrån språk. Är det ok? tänker jag. Eller är det ett misslyckande att vi inte 
anstränger oss ännu mer att samtala över språk och etniska gränser? Det finns de som ger uttryck för 
sådana tankar. Denna gång bryter jag in och frågar nyfiket de som talar arabiska – ”vad talar ni om?” 
Skrattande berättar det att de talar om män. Hittills har ingen haft något emot att jag frågar och min 
upplevelse är att det snarare är tvärtom, att nyfikenheten välkomnas. (2018-03-05) 
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Jag är själv uppväxt med en annan kultur. Min pappa kommer från ett annat land. Men 
jag tror ändå att jag har lärt mig ännu mer att se själva människorna bakom, just det här 
personliga - vi är ju faktiskt alla lika, oavsett var vi kommer ifrån. Vi vill alla samma 
saker oftast. Vi vill samma saker för våra barn (Eva). 

 
Analys 

I ett projekt som detta är huvudsyftet att mötas genom skapande, inte att bli mer lika eller 

komma fram till en gemensam ståndpunkt. Illman beskriver hur konsten kan skapa ett 

gemensamt fält för ”similarity-in-difference” och hur detta fält växer fram genom handling, 

inte tänkande, genom att vara involverade i en kreativ akt där målet inte har någonting att göra 

med att tänka eller tycka lika (Illman 2012, s. 65). Konsten skapar ett sammanhang där 

människor kan vara tillsammans och sakta närma sig varandra, i sin egen takt. Det är en 

beskrivning som tycks stämma med bilden som växt fram här av den mötesplats som detta 

projekt utgör – en mötesplats med rum för olikheter. Här möjliggörs möten mellan människor 

för mötets egen skull. Och det tycks finnas utrymme och tid, tack vare det gemensamma 

skapandet, att röra sig mellan upplevelsen av att å ena sidan i grunden vara lika som människor, 

med samma behov och drömmar och å andra sidan upplevelsen av att vara fullständigt olika 

utan gemensamma referensramar. Utrymme och tid framträder här som viktiga faktorer för att 

skapa förutsättningar att finna det som fångar oss som människor i mötet med varandra. 

Skildringarna av mötesögonblick som berör, kontra känslan av avstånd och olikhet, 

påminner om Bubers beskrivning av Jag-Det möten och Jag-Du möten, enligt vilken människan 

kan röra sig mellan dessa två förhållningssätt från en stund till en annan. Ena stunden vara helt 

uppslukat av nuet, bli berörd och känna gemenskap – för att en stund senare ta ett steg tillbaka, 

känna avstånd olikhet och främlingskap. Att möta ett Du betyder enligt Buber att acceptera sin 

motpart fullt ut i sin unicitet och att släppa alla försök att förändra eller kategorisera den andre 

genom att bara uppmärksamma det som passar in i min egen förutbestämda uppfattning. 

Insisterar vi på att placera andra människor i våra egna förutbestämda kategorier berövar vi dem 

deras värdighet som unika individer (Buber 1995, ss. 43-46).  

Illman och Nynäs i sin tur beskriver mötet som ett slags gränsöverskridande där likhet 

inte är en förutsättning utan där det centrala är respekten, viljan att öppna sig och verkligen se 

sin motpart (Illman & Nynäs 2017, s. 68).  

I Dialogens väsen diskuterar Buber kollektivitet kontra gemenskap. Kollektivitet kräver 

likriktning, menar han, medan äkta gemenskap förutsätter att var och en tillåts vara unik; ”ett 
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flödande av Jag till Du”, där gemenskap mer handlar om en process än ett statiskt tillstånd 

(Buber 1993, ss. 94-95). Det centrala är viljan till möte, inte konsensus.  

Konstprojektets utformning i detta fall förefaller kännetecknas av att vara ett rum där 

olikheter i stor utsträckning får plats. Det är dock inte möjligt utifrån denna undersökning att 

veta något om de som valt att inte fortsätta delta. Kanske upplevde någon att olikheterna var för 

stora och kanske blev känslan av främlingskap starkare än känslan av gemenskap. Illman och 

Nynäs betonar att dynamiken i det interkulturella mötet är ett resultat av en mängd olika faktorer 

så som attityder, självkännedom och personliga gränsdragningar. Detta, att människors vägar 

korsas som annars med stor sannolikhet inte skulle komma i kontakt med varandra, för att mötas 

i någonting gemensamt tycks dock framträda här, liksom i Madyaningrum & Sonns forskning, 

som en av konstprojektets styrkor (Madyaningrum & Sonns 2010, ss. 363-364).  

 
7.5. Skapandet som fristad 
 

 

 

 

 

 

 

Att konstprojektet utgör en fristad för många av de som väljer att komma framträder med stor 

tydlighet. Det kommer till uttryck i det som några av respondenterna säger om sig själva och 

även genom det man tycker sig se hos andra deltagare. Noor skildrar upplevelser av att hitta 

tillbaka till sig själv, till något som hon av olika skäl förlorat på vägen under flykten från sitt 

hemland. Nailah och Almaz beskriver hur detta gör dem så glada att de skulle vilja komma flera 

dagar i veckan. Vid en jämförelse blir det tydligt att skapandet får en speciell betydelse, som en 

slags fristad och källa till glädje i vardagen för de respondenter som fortfarande söker sin plats 

i det svenska samhället. Just den aspekten lyfts inte fram på samma sätt av de inrikes födda 

respondenterna. Dessa tycks drivas mer av en vilja av att bidra till en god sak, en vilja att sträcka 

ut en hand och de ser konstprojektet som ett viktigt initiativ för människor som flytt svåra 

förhållanden i sina hemländer.  

Almaz, Mirela och Nailah lyfter på olika sätt fram konstnärens förmåga att inspirera, 

handleda och välkomna deltagarna. Detta i kombination med själva skapandet tycks vara ett 

viktigt skäl till att konstprojektet upplevs som en fristad. Almaz talar till och med omväxlande 

Jag slår mig ner för att fortsätta på mitt bidrag till lapptäcket idag. Runt om mig pågår ett ihärdigt 
virkande, nystande av garn i olika färger och utbyte kring tekniker. Jag hade glömt hur rogivande 
det är att handarbeta och har nu börjat ta hem och virka mellan träffarna, vilket jag inte är ensam om 
att göra. I vilka andra sammanhang möts människor på detta sätt, i en arbetsgemenskap bortom 
lönearbetet frågar jag mig och drar mig till minnes ett annat projekt i regionen där hemslöjden bjöd 
in unga tjejer till ett stresshanteringsprogram med slöjdande som metod. Det gick under namnet 
Skapa för själen. (2017-03-16) 
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om namnet på konstprojektet och namnet på konstnären som om det för henne var en och 

samma sak.   

 

Röster från intervjusamtalen 

 
Jag finns i det som jag skapar, jag har hittat tillbaka till mig själv […] Att skapa och 
prata med andra gör mig mer glad. Och när jag tolkar för dem som inte kan språket och 
alla fattar vad den andre säger – det är härligt (Noor). 

 
Det blev en fristad [...] Konstprojekt utan krav (Birgit). 

 
Olika personer kommer här och sedan träffa och sen lite fråga, jättebra, jätteglad som 
kommer här. Det Sara gör jätteviktigt, jätteviktigt. Många kommer och fikar, skapar, 
målar och sedan glad. Jätte-behöver varje dag, inte bara en dag, alla dagar (Almaz). 

 

En kvinna hade väldigt ont i kroppen och var väldigt stel och inbunden första gångerna, 
men sedan fick hon mindre och mindre ont. Förmodligen för att hon slappnade av och 
så sa hon hela tiden; ”Det är så roligt här!” (Eva). 

 

Analys 

Att detta är en plats som skapar en känsla av välbefinnande tycks vara en starkt motiverande 

kraft för respondenterna att komma. Det konstnärliga skapandet framträder därför som en 

tillgång när det gäller att skapa ett sammanhang dit människor vill söka sig. Att det tidigare 

försöket, att helt enkelt bjuda in till öppna förskolans ordinarie verksamhet inte fick samma 

uppslutning tyder på att det behövs något mer för att motivera denna målgrupp att komma.  

Det konstnärliga skapandet förefaller också vara ett viktigt element i byggandet av ett 

rum för olikheter, där språkkunskaper och övrig kunskap inte blir avgörande på samma sätt som 

i många andra sammanhang. Med det inte sagt att det lockar alla och antalet deltagare har 

varierat från gång till gång. Skapandet kräver inga förkunskaper men däremot någon form av 

villighet att prova på.  

Respondenterna beskriver vidare hur skapandet i sig leder till avspänning och att det för 

några till och med bidrar till att kroppslig värk avtar. Detta är också något som Notlöf, ansvarig 

för verksamheten Livstycket, erfarit bland kvinnorna hon arbetat med. I Art in Action menar 

Levine att det är på grund av att den skapande handlingen i sig är en kroppslig-affektiv 

upplevelse som den hjälper människan att härbärgera trauman och känslomässiga svårigheter, 

samt att komma i kontakt med sin egen förmåga till handling på flera plan. Det i sig, hävdar 

han, bidrar till att återställa en förlorad självkänsla (Levine 2011, s. 28). Kvinnan som beskriver 
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hur orden och samtalet kommer mer naturligt när skapandet gör att hon kan slappna av och inte 

behöver prestera tycks vara ett exempel på detta. 

Illman och Nynäs lyfter också betydelsen av individens självförtroende och självkännedom. 

De menar att även detta påverkar hur mötet i praktiken gestaltar sig eftersom mötet med den 

annorlunda andre ofta utmanar den egna självbilden och kan väcka minnen av egna erfarenheter 

av utanförskap (Illman & Nynäs 2017, ss. 142-145).  

 

8. Diskussion 
 

8.1. Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka det konstnärliga skapandet som arena för 

interkulturella möten. Eftersom detta är ett examensarbete, med den tidsbegränsning det 

innebär, föll valet på att göra en fallstudie av ett specifikt konstprojekt, snarare än att studera 

flera projekt. En bredare studie skulle kunna ge ett mer generaliserbart resultat ur vilket 

tydligare slutsatser kan dras. Dock tänker jag att ett enskilt fall ändå, i viss mån, kan peka mot 

större sammanhang genom att jämföras med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

så som fallet är här. Målet har varit att kunna förstå något om hur ett konstprojekt som detta 

upplevs av deltagarna, vilken betydelse de tillskriver upplevelsen, på vilket sätt detta kan tänkas 

främja interkulturella möten och hur det som framkommit kan förstås ur ett teoretiskt 

perspektiv. För att göra detta föll valet på att genomföra semi-strukturerade intervjuer med 

personer som varit delaktiga i projektet. Genom att intervjua personer med olika kulturell 

bakgrund som även haft något skilda utgångspunkter i det specifika sammanhanget upplever 

jag att ett användbart material har skapats. Intervjumaterialet har under arbetets gång relaterats 

till egna upplevelser av deltagandet i projektet. Dessa personliga upplevelser har synliggjorts i 

uppsatsens resultatdel genom korta vinjetter. Valet att inkludera personligt färgade upplevelser 

och tankar kan diskuteras men handlade från min sida om att levandegöra materialet för studien 

och tydliggöra den egna förståelseprocessen för läsaren. 

Tolk användes vid ett tillfälle. Det hade varit en fördel om tolk eller språkstöd hade 

funnits tillgänglig vid fler tillfällen och gjort det möjligt att intervjua fler deltagare, oberoende 

av svenska kunskaper. Om och i så fall hur det hade förändrat resultatet är omöjligt säga. De 

kvinnor som har intervjuats ger en, ur flera aspekter, samstämmig bild. Att de är genomgående 

positiva till upplevelsen kan antas ligga i sakens natur då de alla har gjort ett aktivt val att delta. 

För att kunna inkludera röster som eventuellt varit mer skeptiska hade det varit nödvändigt att 
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få kontakt med före detta deltagare som valt bort att fortsätta. Detta har inte varit praktiskt 

möjligt och inte heller centralt då syftet med studien framförallt varit att förstå hur de som deltar 

upplever det hela. Däremot hade det varit värdefullt ur ett bredare perspektiv att intervjua några 

som provat på verksamheten men av olika skäl inte fortsatt delta.  

Vad det gäller resultatets validitet så finns det alltid en risk vid intervjuer att respondenter, 

i någon mån, svarar utifrån vad de tror att forskaren vill höra. Mitt intryck är att så inte varit 

fallet här, då jag kunnat stämma av det som förmedlats i intervjusituationen med det jag själv 

erfarit och observerat som deltagare. Fokus har legat på att ta del av och skildra respondenternas 

subjektiva upplevelser och personliga tankar om fenomenet. I vissa fall har dessa upplevelser 

handlat om vad respondenterna uppfattar hos de andra deltagarna. Detta har också inkluderats 

som en del i att bygga en helhetsbild. 

 

8.2. Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt knyts resultat, teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och egna reflektioner 

ihop. Diskussionen delas upp utifrån studiens två första frågeställningar om hur deltagandet i 

konstprojektet upplevs, vilken roll det konstnärliga skapandet får och vilka faktorer som främjar 

det interkulturella mötet. Den tredje frågeställningen som handlar om hur det som framkommit 

kan förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv, vävs in i helheten.  

 

Hur upplevs deltagandet i konstprojektet och vilken roll får det konstnärliga skapandet i 

sammanhanget?  

 

Flertalet av deltagarna, framför allt de som är relativt nya i Sverige, ser konstprojektet som en 

fristad där själva skapandet bidrar till att det blir ett avslappnat och kravlöst sätt att mötas och 

vara tillsammans på. Här kan alla delta oavsett språkkunskaper, ålder, utbildningsnivå eller 

nationalitet. Det gemensamma skapandet kräver samarbete och blir i sig en grund för dialog 

och skaparträffarna blir med tiden en gemensam levd erfarenhet, en del av en begynnande 

gemensam referensram, gemensamma minnen och samtalsämnen. Skapandet gör att tystnad 

inte upplevs obekväm och samtalen tillåts gå i vågor. Konstens roll som ett gemensamt fält där 

människor kan få en upplevelse av gemenskap trots det som skiljer dem åt, framträder här som 

centralt för den betydelse som skapandet tycks få för deltagarna i projektet. I analysen belyses 

detta bland annat genom Winnicotts teorier om nödvändigheten av ett lekområde för att bygga 
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relation, ett område som kännetecknas av att det engagerar människan både fysiskt och 

psykiskt, till skillnad från att bara vara något som sker på ett intellektuellt plan.  

Det faktum att skapandet och själva sammanhanget upplevs som lustfyllt och välgörande 

är en motiverande faktor för deltagarna att komma. Detta är enligt min mening en viktig aspekt, 

då jag sett ett flertal exempel på initiativ i community art-anda som runnit ut i sanden, då den 

tänkta målgruppen saknat tillräckligt med motivation för att delta. Huss, Kaufman, Avgar & 

Shuker betonar i sin forskning vikten av att vara lyhörd och flexibel för vilka former av 

konstnärliga uttryck som faktiskt engagerar och blir användbara i den lokala kontexten. De 

varnar för att komma med ett ovanifrånperspektiv med alltför förutbestämda idéer om hur ett 

arbete som detta ska genomföras. Därför förefaller det som en styrka, att kvinnorna här, fått 

prova på olika former av skapande och att de ansvariga fångat upp en sådan sak som att virkning 

är en teknik som många har en egen tradition kring. 

Respondenternas beskrivningar och erfarenheterna från mitt eget deltagande visar att 

konstprojektet blivit en plats som engagerar deltagarna känslomässigt på olika sätt. Här ges 

uttryck för glädje, sorg och empati. Illman menar att för att gränsöverskridande dialoger och 

möten ska ske behöver de involvera hela människan, känslomässigt och mentalt. Här tycks 

konsten ha en potentiellt viktig roll att spela, eftersom den i sin natur involverar flera sinnen 

och har en förmåga att engagera hela människan. Detta lyfts även fram i den tidigare 

forskningen, bland annat i exemplet från hjälparbetet i Sri Lanka, där invånarna genom att 

uppmanas gestalta sina behov både visuellt och verbalt, bättre kunde kommunicera vad de 

verkligen var i behov av.  

Undersökningen visar vidare att projektet bidrar till att synliggöra deltagarna för varandra 

och i viss mån för det omgivande samhället. Det sker här ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, 

kunskaper i form av hantverkskunnande och personliga livsberättelser. Genom detta utbyte 

kliver människor fram som unika individer istället för representanter för en etnisk grupp och 

några exempel visar hur deltagare blir medvetna om egna stereotypa föreställningar. 

 

Vilka faktorer framträder här som något som främjar interkulturella möten? 

 

Konstens potentiella förmåga att härbärgera olikheter – att skapa ett rum för ”similarity-in-

difference”, med Illmans ord, framträder här som en viktig faktor som främjar det interkulturella 

mötet. Studien visar tillsammans med tidigare forskning hur kulturella olikheter och traditioner 

kan bli en resurs, något som berikar skapandet och därmed mötet. I det aktuella projektet blir 
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det enorma lapptäcket som skapades av kvinnorna, bestående av olika delar, virkade utifrån 

olika traditionella tekniker, en symbol för detta.  

Konsten tycks här utgöra en arena där människor kan vara olika tillsammans och röra sig 

mellan, å ena sidan en känsla av gemenskap och å andra sidan känslan av främlingskap, utan 

att det leder till konflikt. Detta i sig framstår som en tillgång, något som främjar interkulturella 

möten. Här ser jag en koppling till Illmans uppmaning att se på kulturella olikheter som 

relationer, som behöver utforskas, istället för problem som måste lösas. Bubers tankar om Jag-

Du mötet kontra Jag-det mötet som något som kompletterar varandra förfaller också som ett 

fruktbart betraktelsesätt. En möjlig slutats utifrån studiens samlade resultat är att det behövs 

fler arenor som dessa, där kulturellt olika människor kan närma sig varandra över tid, eftersom 

utforskande tar tid. Arenor som erbjuder någon form av gemensamt handlande för att på så sätt 

skapa ett lekområde, mellanrum, ett tredje fält, ett potentiellt rum för Jag-du möten där 

människor får erfara ögonblick av gemenskap och en upplevelse av att i grunden vara lika. Jag 

tänker att denna erfarenhet rymmer en potential att få oss att stå ut med känslan av främlingskap, 

som ofrånkomligen också uppstår i mötet, utan att det behöver leda till rädsla och avvisanden. 

En sådan erfarenhet kanske gör det möjligt att se klivet tillbaka och upplevelsen av avstånd som 

ett tillfälle att försöka reflektera över och förstå något om våra olikheter, istället för att se det 

som ett tecken på ett oöverstigligt hinder. Den sammantagna bilden av respondenternas svar 

visar på att flera upplever en pendling i mötet mellan en känsla av likhet och olikhet, gemenskap 

och främlingskap.   

Att skapa tillfälle till gemensamma levda erfarenheter via konsten framstår, här och i 

tidigare forskning, som något som kan bidra till att få möten till stånd mellan människor vars 

vägar annars inte skulle korsas. Yrkesarbete och sportutövande med mer, allt som kräver 

gemensamt handlande, kan sägas rymma en potential att skapa nya gemensamma referensramar 

individer emellan. Ett konstprojekt som detta framstår då som ytterligare en arena, som 

kompletterar övriga sammanhang, där interkulturella möten kan ske och som ett bland flera sätt 

att motverka segregering. Alla är inte yrkesverksamma, sportintresserade eller redo att ta ett 

steg in i föreningsvärlden. Alla sammanhang har kanske inte heller de egenskaper som främjar 

gränsöverskridande, interkulturella möten, där ny ömsesidig förståelse kan växa fram. Tillit 

beskrivs av Illman och Nynäs som en viktig förutsättning för att detta ska kunna ske, 

tillsammans med kunskap, nyfikenhet, öppenhet och fantasi.  

Tillitens betydelse för ett genuint mellanmänskligt möte, oavsett sammanhang, betonas 

även av Winnicott och Buber. Det faktum att många av de nyanlända kommit till Sverige på 

grund av krig och inhumana förhållanden i sina hemländer, kan antas bidra till att utmaningen 
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blir desto större när det gäller att skapa denna tillit. Forskning visar att trauma och erfarenhet 

av flykt kan rubba både själva grundtilliten till livet och den egna självbilden. Att då gå in i nya 

mellanmänskliga möten, med en annorlunda andre, med självförtroende och tillit förefaller som 

en ännu större utmaning än annars skulle vara fallet. Här tycks möjligheten att få uttrycka sig 

genom ett konstnärligt skapande vara en betydelsefull faktor i denna specifika kontext, då det 

enligt tidigare forskning och teoretiker, som Levine och Adnams, rymmer en potential att 

härbärgera psykiskt lidande och stärka individens självkänsla. En självkänsla som i sin 

förlängning kan främja förmågan att gå in i nya mellanmänskliga och interkulturella möten.  

I det aktuella konstprojektet framträder även konstnärens förhållningssätt och 

medvetenheten om vikten av trygghetsskapande som central. Detta tillsammans med 

upplevelsen av själva skapandet, som något välgörande och lustfyllt, tycks vara det som skapar 

förutsättningarna för de möten som uppstår här. Konstprojektet blir en fristad i den meningen 

att deltagarna här finner avkoppling, ett respektfullt bemötande och ett sammanhang där man 

välkomnas i sin olikhet.  

Buber menar att individen berövas sin värdighet när hon inte blir sedd i sin unicitet utan 

bara som representant för en grupp. Denna ståndpunkt får mig att undra, i vilken grad vi 

underskattar de negativa konsekvenserna av att generaliserande, kategorisera människor utifrån 

kulturell och etnisk tillhörighet. När deltagarna i projektet får möjlighet att uttrycka sig via 

konsten utifrån sina personliga förutsättningar framstår det som ett sätt att i någon mån bli 

synlig som unik individ med något att bidra med till det gemensamma. Utifrån Bubers synsätt, 

kan det sägas bidra till att stärka den enskilde individens känsla av människovärde och känslan 

av att vara en del av ett större sammanhang, vilket Levine menar är grunden för känslan av 

mening och viljan till solidaritet.  

Slutsatsen jag drar är att konsten genom community art-projekt, av det slag som studerats 

här, har något viktigt att bidra med när det gäller att skapa bättre förutsättningar för möten 

mellan kulturellt olika människor. De konstnärliga språkens förmåga att härbärgera olikheter 

och samtidigt berikas av dem förefaller rymma en potential som skulle kunna användas i ännu 

större utsträckning i strävan att skapa ett mer inkluderande samhälle. För att kunna dra tydligare 

och mer långtgående slutsatser behövs dock mer forskning inom detta område. Exempelvis 

skulle det vara av intresse att göra en större jämförande studie av flera olika konstprojekt med 

integration som syfte. 
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Bilaga  
 
 
Intervjuguide – utgångspunkt för samtal 
 
 
 
 

• Vilket land kommer du ifrån?  
 

• Om utlandsfödd, hur länge har du bott i Sverige? 
 

• Berätta om hur du kom att bli involverad i projektet. 
 

• Hur har du upplevt att delta i projektet?  
 

• Vad det har betytt/eller inte för dig personligen?  
 

• Har du några speciella minnen från träffarna som sticker ut på något sätt? 
 

• Hur har du upplevt mötet med de andra deltagarna? 
 

• Vilken betydelse upplever du att skapandet har haft i sammanhanget? 
 


