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1 Inledning 

”Te är Mångkulturårets dryck!”. I början av januari år 2006 hör jag ett inslag 
på radion som påannonseras med denna rubrik.1 Inslaget handlar om ett 
uttalande från det svenska Terådet, en organisation som arbetar för att 
”stimulera intresset för te och ge idéer för den som är nyfiken.”.2 Varför är te 
mångkultur?, undrar reportern. Jo, för att te är världens mest konsumerade 
dryck efter vatten. Alla i världen har en relation till te. I Afrika häller man upp 
sitt te från långt avstånd för att temperera drycken, i Japan och Kina har man 
teceremonier och engelsmännen har sin Tea time, förklarar representanten 
från Terådet.3

Den 4:e maj 2005 meddelade den svenska regeringen att man utlyser 2006 som 
ett nationellt år för mångkultur samt att man ger en rad myndigheter och 
institutioner i uppdrag att genomföra verksamheter med anknytning till 
kulturell mångfald under året. Regeringen skriver: ”Mångkulturåret 2006 är en 
del av en långsiktig satsning för att kulturen bättre ska spegla och införliva den 
etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige”.4 Mångkulturåret 
är bland annat resultatet av en rapport som sammanställts av Mångkulturellt 
centrum under år 2003 och som i stora drag visade att Sveriges kultur-
institutioner inte lever upp till förväntade krav på mångfald samt att arbetet 
med att införliva kulturell och etnisk mångfald i det offentliga kulturlivet går 
mycket långsamt.5

Att man från regeringens sida väljer att utnämna ett år i mångkulturens och 
mångfaldens namn väcker många frågor och funderingar hos mig. Vilken 
mening läggs egentligen i ordet mångkultur? I vilka sammanhang används 

                                                 
1 Sveriges Radio P1, ”Kulturfredag”, sändes: 2006.01.13. kl. 18.15-19.00. 
2 Terådet, http://www.teradet.se [2006.02.15].  
3 Bakom organisationen Terådet står tre stora televerantörer. 
4 Regeringskansliet ”Uppdrag inför Mångkulturåret 2006”, http://www.regeringen.se/sb/d/5538/a/43875 
[2006.03.05]. 
5 Pripp, Oscar, Pilsch, Emil & Printz Werner, Saara, 2005, Tid för mångfald. 
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begreppet och vad anses korrekt respektive inkorrekt att beteckna som 
mångkultur i dagens Sverige? Frågor rörande makt och tolkningsföreträde blir 
också relevanta i en kontext där etnicitet – men även genus och klass – på olika 
sätt tillskrivs betydelser, vilket jag menar att de gör i det svenska offentliga 
kulturlivet. 

Jag frågar mig också vad Mångkulturåret kommer att innebära för 
verksamheten på Sveriges bibliotek. Hur kommer man på biblioteken att agera 
för större mångfald? Vad betyder ”mångkultur” i bibliotekssammanhang?  

Min undersökning kommer att utföras i två delar där den första delen 
innebär en analys av diskursen runt Mångkulturåret 2006 och begrepp som 
”mångkultur” och ”mångfald” i dagens offentlighet. Den andra delen behandlar 
samma nyckelbegrepp men i en konkret förankrad kontext, nämligen den som 
folkbiblioteket utgör. Vilken verksamhet planeras och genomförs under Mång-
kulturåret? Hur knyts den till bibliotekets ordinarie verksamhet? Hur förs 
diskussionen kring mångfald och biblioteksarbete? Denna del av under-
sökningen är baserad på material från Västerås stadsbibliotek. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka det offentliga talet om mångkultur i 
anslutning till regeringens initiativ att utse år 2006 till mångkulturår. Samt att 
förankra detta tal i en folkbibliotekskontext genom att se hur det tar sig 
konkreta uttryck inom ramen för Mångkulturårets verksamhet på Västerås 
stadsbibliotek. Frågeställningarna i min uppsats utformas enligt följande: 

Hur talar man om mångkultur i den offentliga kulturdebatten i Sverige inför 
Mångkulturåret 2006? Hur är talet strukturerat? Vad sägs och vad sägs 
inte? 

Hur ser talet om Mångkulturåret ut i en praktisk kontext, det vill säga uttryckt i 
programverksamheten på Västerås stadsbibliotek under Mångkulturårets 
två första månader?  

Hur ser maktstrukturerna ut inom talet om Mångkulturåret? Vem eller vilka 
innehar tolkningsföreträde? 
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2 Bakgrund och forskningsöversikt 

Denna undersökning behandlar användningen av och talet kring begreppet 
”mångkultur”. Som bakgrund till undersökningen presenteras i detta kapitel en 
introduktion till postkolonial teori och Edward Saids begrepp orientalism, 
vilket syftar till att introducera tankestrukturerna kring begreppet ”svenskhet” 
och mångkulturbegreppets uppdelande av en normerande svensk kultur och 
”andra kulturer”. Jag presenterar även två nyutkomna avhandlingar som båda 
använder postkolonial teori och diskursanalys i forskning kring begreppet 
”invandrare”. Kapitlet avslutas med en redogörelse av en magisteruppsats i 
Bibliotek- och informationsvetenskap som studerar mångfaldsprojekt på folk-
bibliotek. Talet om Mångkulturåret måste ses i förhållande, inte bara till 
kolonialismen och den postkoloniala teorin, utan även i förhållande till aktuell 
forskning. Både studier som kritiserar den svenska mångfaldspolitiken, som 
Anna Lundstedt och Katarina Mattsson gör i sina avhandlingar men också 
undersökningar som framställer svenska mångfaldsprojekts goda sidor, såsom 
Stina Magnussons magisteruppsats, är av betydelse för hur talet om Mång-
kulturåret struktureras. Presentationen av Stina Magnussons magisteruppsats 
lägger även en grund för min undersöknings fokus på bibliotekens posit-
ionering i talet om Mångkulturåret. 

2.1 Skapandet av ”svenskhet” 
Postkolonialismen är en teoribildning som bland annat har sin utgångspunkt i 
Frantz Fanon och boken Svart hud, vita masker (1952). Kolonialismens 
idétradition och tankemönster härstammar från en tid då västvärldens länder 
lade under sig mark och människor över hela jorden och postkolonialismen 
menar att dessa tankar fortfarande präglar vår värld och vårt sätt att konstituera 
verkligheten. Postprefixet syftar inte bara till att vi lever i en tid som fort-
farande utmärks av kolonialismen utan också till ett försök att tänka bortom 
kolonialismens tankeramar. Det bör påpekas att Sverige ligger utanför 
kolonialismens centrum, men att synen på den egna och ”främmande” kulturer 
ändå bör sättas i förhållande till kolonialismen. De koloniala tankarna är på 
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många sätt gemensamma för hela västvärlden. Skapandet av svenskhet och 
svensk identitet är, på samma sätt som kolonialismens länders nationella 
identitetspositionering, beroende av den Andre som motpol.6 Inom 
postkolonial teoribildning är poststrukturalismen och därmed språkets och 
talets betydelse av stor vikt för hur människan strukturerar sin verklighet.7 
Detta vidare-utvecklas i teoridelen där Michel Foucaults och Judith Butlers syn 
på talet och dess maktpotential presenteras. 

Begreppet orientalism används av Edward Said i boken med samma namn, 
vilken utkom första gången år 1978.8 Orientalism är föreställningen om den 
Andre som enligt Said genomsyrar diskursen, eller språket, i den västliga delen 
av världen. Bilden av Orienten konstrueras som motpol till västvärlden. Det 
skapas dikotomier som: manligt/kvinnligt, rationalitet/sensualism och 
progressivitet/bakåtsträvande, där bilden av den bakåtsträvande sensualistiska 
och jordnära Orienten står i motsats till västvärldens rationalitet och framåt-
anda. Den västerländska identiteten skapas således genom att ta spjärn mot 
föreställningen om Orienten. Edward Said har fått kritik för att även hans bild 
av Orienten och orientalismen är alltför homogen, det vill säga att han liksom 
den diskurs som skapar en homogen bild av Orienten endast framhåller en 
orientalism där det istället torde vara flera parallella diskurser om österlandet. 
Han har även kritiserats för att framställa den östliga världen som oförmögen 
till motstånd.9

2.2 Vit kvinnlighet inom svenska textilprojekt 
Anna Lundstedts etnologiska avhandling Vit gouvernmentalitet. ”Invandrar-
kvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys lades fram vid Göteborgs 
universitet 2005. Lundstedts syfte är att studera och analysera ett antal så 
kallade textilprojekt, det vill säga olika typer av hantverksprojekt, som under 
1990-talet inrättades i Sverige och hade målgruppen ”invandrarkvinnor”.10 
Lundstedt finner i sin undersökning två diskurser, dels en diskurs om vit 
mångkulturalism och dels en heteronormativ diskurs där textilhantverk 
konstitueras som ”kvinnligt” och speciellt lämpligt för gruppen ”invandrar-

                                                 
6 Eriksson, Catarina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan, 2002, Globaliseringens kulturer. Den 
postkolonial paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, s. 15 ff. 
7 Eriksson, Eriksson Baaz, & Thörn, 2002, s. 17 ff. 
8 Said, Edward W, 2004 [1978], Orientalism. 
9 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 20 f. 
10 Lundstedt, Anna, 2005, Vit gouvernmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en 
diskursanalys, s. 12. 
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kvinnor”. Hon använder begreppet ”vit kvinnlighet” och visar på hur dessa två 
diskurser tillsammans skapar den vita kvinnligheten mot vilken ”invandrar-
kvinnan” polariseras.11 Begreppet ”vit kvinnlighet” härstammar från antropo-
logen Ghassan Hages term ”vit gouvernmentalitet”. Vithet är för Hage 
västvärldens dominans och polarisering mot den Andre. Det går inte att uppnå 
fullkomlig vithet, utan vitheten är en fantasi eller mätskala mot vilken identitet 
konstitueras.12  

Anna Lundstedt menar, att trots att textilprojekten har tillkommit i 
förhoppning om att minska segregation och rasism bygger samtliga på ett 
kolonialt arv och en idétradition där vit kvinnlighet skapas, och därmed får 
projekten en närapå motsatt effekt. Initiativtagarna till textilprojekten intar 
subjektsposition som den vita guvernören och får därmed rätt att i diskurserna 
identifiera invandrarkvinnan som den Andre och därmed också legitimitet att 
styra och avgöra dennas behov.13 Lundstedt skriver: 

Metaforen är en smältdegel. Diskursen gör gällande att det krävs en vit guvernör som 
organiserar och planerar denna ”kaotiska” mix för att få rätt blandning på rätt sätt. Det är 
inte bara antalet ”etniska kulturer” som finns i projekten som betonas i media, utan också 
att de samsas, att de är i harmoni med varandra. Det yttersta tecknet på detta är att de 
skapar tillsammans.14

Den ”svenska kulturen” konstitueras i diskursen som det normala. Lundstedt 
skriver: ”Sverige framstår i diskursen som den minsta gemensamma nämnaren 
[…] I flera textilprojekt har det varit förbjudet att tala några andra språk än 
svenska på lektionstid.”15  

2.3 Diskurser om den Andre på den svenska 
arbetsmarknaden 
I avhandlingen (O)likhetens geografier – Marknaden, forskningen och de 
Andra (2001) presenterar kulturgeografen Katarina Mattsson flera parallella 
diskurser som hon menar figurerar inom området invandring och arbets-
marknad.16 Mattsson har gjort en diskursanalytisk studie av dagstidningar och 
vetenskapliga publikationer under 1990-talet och de diskurser hon presenterar i 
                                                 
11 Lundstedt, 2005, s. 271. 
12 Lundstedt, 2005, s. 21. 
13 Lundstedt, 2005, s. 273. 
14 Lundstedt, 2005, s. 274. 
15 Lundstedt, 2005, s. 274. 
16 Begreppet ”diskurs” presenteras och definieras ytterligare längre fram i uppsatsen. 
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sin avhandling är bland annat de hon kallar ”kompetensbristdiskursen” och 
”diskrimineringsdiskursen”.17 Diskrimineringsdiskursen menar att anledningen 
till att människor inom kategorin ”invandrare” har svårare att hitta syssel-
sättning på den svenska arbetsmarknaden än svenskfödda beror på etnisk 
diskriminering. Kompetensbristdiskursen å andra sidan gör gällande att den 
större bristen på sysselsättning hos invandrare beror på kulturavstånd och 
kulturella skillnader. De båda diskurserna ställs mot varandra och Katarina 
Mattsson skriver: ”[slutsatsen blir att] dessa olika diskurser på olika sätt 
konstruerar bilder av arbetsmarknaden som en ojämlik respektive jämlik samt 
orättvis respektive rättvis sfär”.18

Katarina Mattsson finner också en ”mångfaldsdiskurs” i sin undersökning. 
När denna ställs mot kompetensbristdiskursen uppstår två direkt motstridiga 
krav på medlemmarna i gruppen ”invandrare”. Man lär sig att anpassning till 
det svenska samhället är oumbärlig: man måste bli svenskar. Men samtidigt är 
invandrarens roll determinerad och hon är oföränderligt annorlunda. Mattsson 
skriver samtidigt att diskursen om mångfald hyllar invandraren som ”det 
främmande” och att dessa ”nya” människor ska träda in i det svenska samhället 
och på den svenska arbetsmarknaden och rädda den svenska ekonomin.19

2.4 Mångfaldsprojekt på bibliotek 
Stina Magnussons uppsats Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, 
möten och möjligheter (2005) är en fallstudie av projekten ”Brobyggar-
biblioteken” och ”Ordbron” som bedrivits på svenska bibliotek under 2000-
talet. Båda dessa projekt betecknas som integrationsprojekt och har till syfte 
att, med bibliotekens unika möjlighet och speciella ställning som institution i 
det svenska samhället, integrera människor som migrerat till Sverige från andra 
länder. Uppsatsens syfte är inte att utvärdera dessa två projektverksamheter, 
utan att genom intervjuer och observationer visa och diskutera exempel på 
mångfaldsarbete inom bibliotekssfären. Stina Magnusson frågar hur 
biblioteken kan vara en ingång för människor med utländsk bakgrund in i det 
svenska samhället, samt hur biblioteket kan vara behjälpligt för att dessa 
människor ska ha möjlighet att behålla kontakt med sina forna hemländer samt 
dess språk och kultur.20  
                                                 
17 Mattsson, Katarina, 2001, (O)likhetens geografier – Marknaden, forskningen och de Andra, passim.  
18 Mattsson, 2001, s. 178 f. 
19 Mattsson, 2001, s. 180. 
20Magnusson, Stina, 2005, Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, möten och möjligheter, s. 5 f. 
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Den metod man har använt sig av för att i biblioteksarbetet införliva 
integration och mångfald är så kallad riktad verksamhet i form av projekt. I 
praktiken rör det sig om en mängd olika verksamheter med tyngdpunkt på 
olika former av IT-kurser, där deltagarna undervisats både på svenska och 
andra språk, med syftet att lära sig behärska såväl Internet, chatt och e-post, 
som ordbehandling och bildprogram. Tanken är att man genom att behärska 
dessa kunskaper ska kunna ta del av länksamlingar och själv ha möjlighet att 
söka information, både för bibehållen kontakt med den egna kulturen och för 
att ta del av det svenska samhället.21 Andra verksamheter som Magnusson 
present-erar är ”Bok och bad”, där man har hyrt en simhall i kommunen för att 
framförallt muslimska kvinnor ska ha möjligheten att bada och sedan på ett 
naturligt sätt få information om böcker och litteratur. Stina Magnusson 
presenterar också en verksamhet kallad Café Ordbron där man för samtal på 
lättförståelig svenska med syfte att öva sig i svensk konversation. 

Magnussons studie gör gällande att dessa två projekt har haft en mycket 
lyckad utgång i fråga om integration. Hon skriver i slutet av uppsatsen: ”Inom 
dessa bibliotek finns en medvetenhet om att vi lever i en mångkulturell 
verklighet och en ambition att föra människor närmare varandra.”22 Här åsyftas 
uppsatsens undertitel ”Mångfald, möten och möjligheter”, där integrationen är 
en process som måste föras både från den integrerades sida liksom det 
sammanhang i vilket hon ska integreras.23  

Jag tycker dock att Stina Magnusson här förefaller se mångkulturen som 
ett hinder för möten, hon ger sken av att det är kulturerna som ska överbyggas 
för att möten ska bli möjliga, till exempel i form av språkliga barriärer. 
Mångkultur blir här en motsats till integration samtidigt som ordet mångkultur 
är positivt laddat och har innebörden ”ett samhälle för alla”. 

Något annat jag finner utmärkande med Stina Magnussons uppsats är att 
problematiken med att integreras i det svenska samhället och fenomenet att 
hålla kontakt med och få information om det gamla hemlandet hålls separerade. 
På det hela taget är integrationsmomentet mer fokuserat än den eventuella 
viljan att ”behålla sin egen kultur”. Integrationsprojekten (liksom Magnussons 
uppsats) visar exempel på det som Anna Lundstedt i sin avhandling finner i 
diskursen runt textilprojekten för invandrarkvinnor, nämligen att den svenska 
kulturen och det svenska samhället hela tiden står i centrum och finns med som 

                                                 
21 Magnusson, 2005, passim. 
22 Magnusson, 2005, s. 54. 
23 Magnusson, 2005, s. 54. 
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en normalitet i jämförelse med så kallade ”andra kulturerna”. Det finns 
tendenser till att man, både i de integrationsfrämjande biblioteks-
verksamheterna och i Stina Magnussons uppsats, ser de avvikande kulturerna i 
förhållande till den svenska, till exempel möjligheten att på IT-kurserna göra 
sig förstådd fast man inte behärskar det svenska språket. Men att man aldrig 
problematiserar svenskheten, det vill säga ser den ”svenska” kulturen eller det 
svenska samhället i relation till den ”främmande” kultur som deltagarna i de 
olika integrationsverksamheterna sägs företräda. 
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3 Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Det teoretiska perspektivet i den här undersökningen tar avstamp i den 
postkoloniala teoribildningen. Den huvudsakliga teorin, men också metoden, är 
diskursanalys. Detta förutsätter ett centralt maktperspektiv, det vill säga frågor 
om tolkningsföreträde: vem har makten och positionen att tolka vem? För att 
introducera diskursanalysen och sätta den i relation till undersökningen inleds 
kapitlet med en presentation av etnologen Oscar Pripps användning av 
etnicitetsbegreppet samt termerna ”omslutning” och ”tredje närvarande”. 
Sedan följer en presentation av Homi Bhabhas kritik av mångkulturbegreppet 
samt en introduktion av Michel Foucault och Judith Butlers användningen av 
begreppet diskurs samt deras tankar kring makt, talets subversiva potential och 
performativitet. Dessa teorier bygger tillsammans upp en poststrukturalistisk, 
socialkonstruktivistisk och postkolonial utgångspunkt som får ligga till grund 
för diskursanalysen och diskursteorin samt dess centrala begrepp i Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes tappning. 

3.1 Omslutning, etnicitet och diaspora 
Etnologen Oscar Pripp har – förutom att medverka i den rapport om mångfald 
inom det svenska kulturlivet som delvis ligger som grund för regeringens 
beslut att instifta ett mångkulturår – forskat och doktorerat inom 
etnicitetsforskningens område. Hans avhandling Företagande i minoritet. Om 
etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje 
(2001) är en kvalitativ studie av småföretagsdrivande assyrier och syrianer i 
södertäljetrakten. Avhandlingen fokuserar på etnicitet och identitet; hur 
människor som tillhör en etnisk minoritet förhåller sig både till den egna 
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etniska identiteten, den egna etniska gruppen och den omgivning som kate-
goriserar och polariserar minoriteten i förhållande till majoriteten.24  

Oscar Pripp definierar etnicitet ”som en ideologi om särskillnad mellan 
folkgrupper”.25 Etnicitet är en social identitet likvärdig med andra sociala 
identiteter såsom klass, genus eller sexualitet, och etnicitet skapas liksom andra 
sociala identiteter i en social kontext. Etnicitetens och andra sociala kategoriers 
relevans kan förändras i enlighet med kontexten. Det betyder att etnicitet i 
vissa sammanhang lyftes fram och ges stor betydelse för att i andra 
sammanhang ersättas med till exempel sexualitet eller klass som den primära 
klassificeringen eller kategorisering av en människa eller en grupp. För att 
tillhöra en etnisk grupp behöver vissa kriterier uppfyllas: en föreställning om 
ett gemensamt ursprung, kulturell likhet såsom traditioner, moral och 
värderingar, gemensam (och särskiljande från majoritetsgruppen) religion eller 
språk samt det viktigaste kriteriet, nämligen att medlemmarna i den etniska 
gruppen både ser sig själva och betraktas av andra som en etnisk grupp. Vilka 
kriterier som upplevs som avgörande för det etniska särskiljandet är 
situationellt betingat och kan variera över tid. Pripp påpekar dock att 
vardagslivet är ambivalent och fyllt av nyanser och motsättningar vilket gör 
etnicitetsbegreppet, liksom andra sociala kategorier, till ett komplext och inte 
på något vis flyktigt identitets-projekt.26  

En viktig del i Oscar Pripps avhandling handlar om den tillskrivna identitet 
som gruppen ”invandrare” får i det svenska majoritetssamhället. Pripp menar 
att om människor tillfrågas om sin syn på ”invandrare” eller begrepp som 
”kulturmöten” och ”identitet” kommer man att svara utifrån de internaliserade 
tankefigurer som finns konstituerade i den samhälleliga diskursen.27 Pripp 
introducerar även begreppet ”omslutning” vilket betecknar att en grupp 
människor omges av en rådande diskurs angående den grupp de tillhör, som de 
själva inte har förmåga att förändra eller påverka. Detta kommer att ha 
betydelse för deras agerande i förhållande till omvärlden och till den 
majoritetsgrupp som tolkar och har makten över diskursen. Pripp konstaterar 
att det vid mötena med hans informanter fanns en ”tredje närvarande” i form av 
den föreställning om den etniska minoritetsgruppen och gruppen ”invandrare” 

                                                 
24 Pripp, Oscar, 2001, Företagande i minoritet. Om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och 
syrianer i Södertälje, passim. 
25 Pripp, 2001, s. 28. 
 
26 Pripp, 2001, s. 28 f. 
27 Pripp, 2001, s. 22. 
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som var (och är) rådande i vårt samhälle. Mot denna föreställning tog de 
intervjuade spjärn i sina svar på Oscar Pripps frågor.28  

Begreppet etnicitet har kritiseras eftersom det främst används för att 
benämna ”de andra”. De som anses ha en etnicitet är inte svenskarna i Sverige, 
utan minoritetsgrupper. Etnicitetsbegreppet kan därmed sägas reproducera 
koloniala tankemönster. Att istället för etnicitet använda termen diaspora har 
introducerats av bland andra Stuart Hall. Diaspora är grekiska och betyder 
förskingring. Ursprungligen har begreppet använts för att beskriva de judiska 
folkens utsatthet och situation historiskt sett, men Hall menar att i en 
postkolonial och mångkulturell diskurs ska termen snarare förstås som en 
liknelse för kulturell identitet. Diasporan är föreställningen om ett hemland och 
ett ursprung, både på ett imaginärt och ett faktiskt plan. Men det är samtidigt 
den eller de platser man just nu lever på. Det är en utvidgning av etnicitetens 
ursprung och grupptillhörighet som även inkluderar den erfarenhet av att i sitt 
identitetsskapande bära med sig flera platser eller flera kulturer, som ofta 
beskrivs som en obligatorisk ”splittring” för individen.29 Stuart Hall talar om 
”kulturella identiteter” och påpekar att dessa inte ska ses som essentiella. Den 
kulturella identiteten är påtaglig och verklig men givetvis inte objektiv, den är 
liksom andra identiteter en positionering.30

3.1.1 Kritik mot mångkulturbegreppet 
Homi Bhabha är influerad av Frantz Fanon och förhåller sig kritisk till 
begreppet Mångkulturalism. Bhabha menar att det finns två parallella 
betydelser av det mångkulturella, dels en partikularistisk och dels en 
universalistisk diskurs. Den partikularistiska diskursen om mångkulturen gör 
gällande att det i vårt samhälle finns flera åtskilda kulturer som verkar och 
fungerar parallellt med varandra. Sydafrika under apartheidtiden blir i denna 
diskurs ett exempel på ett mångkulturellt samhälle. Den universalistiska 
diskursen har New Yorks ”smältdegel” som exempel. Där finns ett centrum av 
en normativ vit protestantisk kultur med andra kulturyttringar som perifera. 
Bhabha ser ingen av dessa diskurser som fruktbara. Han menar att 
mångkulturbegreppet bör överges till förmån för en syn på världen utan kultur-
ella centrum, där kulturer inte kan vara homogena eller oblandade. 

                                                 
28 Pripp, 2001, s. 100. Det är viktigt att påpeka att jag här konsekvent använder mig av begreppet diskurs, 
vilket Oscar Pripp inte gör i sin avhandling. 
29 Eriksson, Eriksson Baaz, & Thörn, 2002, s. 45 f. 
30 Hall, Stuart, 2002, ”Kulturell identitet och diaspora”, s. 234. 
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Kulturbegreppet är, för Bhabha, en pågående process där betydelser ständigt 
skapas och omskapas.31

3.2 Diskurs, makt och performativitet 
Diskurs är ett begrepp som främst förknippas med den franska filosofen och 
historikern Michel Foucault. Diskursen är enligt Foucault: ”en regelstyrd 
framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör en 
serie artikulerade föreställningar av någonting”.32 Diskursen handlar inte om 
sanning eller ursprung men däremot makt och maktrelationer. Diskursen kon-
struerar det normala och därmed också det onormala. Diskursers makt ligger 
alltså i uteslutandet av ”det andra”, det som ligger utanför diskursen.33 Makten 
skapar diskurser, kunskap och subjekt.34 Foucault menar att maktrelationerna 
alltid är föränderliga. Människan är fri att göra val och därmed motstånd mot 
makten. Foucault ser detta motstånd som en förutsättning för maktrelationerna 
och deras dynamik – utan motstånd inga maktrelationer och ingen förändring.35

Oscar Pripp använder sig av Foucaults maktbegrepp i sin studie och skriver 
att makt för Foucault inte är knutet till enskilda personer eller till staten som 
institution. Makten är istället summan av människors handlingar. Att själv inte 
uppfatta sig som maktutövare innebär inte att man inte bidrar till makten och 
dess formationer, eftersom makten bara kan utvecklas och figurera i männ-
iskors tankar, agerande och tal, och inte på en övermänsklig nivå.36

Queerteoretikern Judith Butler har utvecklat sina teorier i Foucaults spår. 
Hon använder i sina arbeten begreppet performativitet, vilket för henne betyder 
sociala processer som verkar aktivt genom att skapa främst kön/genus men 
också sexualiteter och etnicitet som sociala kategorier. Butlers användning av 
termen performativitet härstammar från den engelske språkfilosofen JL Austin. 
Austin benämner talet som en handling; performativa yttranden är inte endast 
beskrivande utan innehar också en position av förverkligande och skapande. 
Till exempel menar Austin att prästens ord vid vigselakten är en performativ 
handling i den bemärkelsen att den inte bara beskriver paret som – utan gör 

                                                 
31 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 42 f. 
32 Lindgren, Sven-Åke, 1998, ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 352. 
33 Rosenberg, Tiina, 2005, ”Inledning”, s. 15. 
34 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 20. 
35 Gallagher, Bob & Wilson, Alexander, 1989, ”Sexualitet, makt och identitetens politik. Intervju med 
Michel Foucault”, s. 130 f. 
36 Pripp, 2001, s. 24 f. 
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dem till – äkta makar.37 Butler använder performativitetsbegreppet främst i 
beskrivningen av hur könsidentitet skapas genom upprepning i sociala mönster 
eller, som hon kallar det, akter. Upprepningen av akter skapar stabilitet. Men 
Butler menar också att eftersom stabiliteten endast existerar i upprepningen 
finns alltid en möjlighet till förskjutningar och därmed till en potentiell 
förändring; en exakt imitation vid varje upprepning är inte möjlig.38 Här finns 
således en subversiv potential, en möjlighet till förändring inte bara i 
genuskategorierna utan även inom kategorisering och klassificering av 
etnicitet. Att genom talets och görandets potentiella subversivitet skapa 
förändring av etniska grupperingar och råda bot på den problematik som Oscar 
Pripp möter hos sina icke tolkningberättigade informanter är således möjligt 
enligt Judith Butler. Även Foucault medger att makten skapas och upprätthålls 
i de små handlingarna och relationerna, vilket kan tolkas som varje upprepning 
på vilken diskursen skapas. Men diskursen runt etnicitet och mångfald skapas, 
som Oscar Pripp påpekar, inte av de etniska minoritetsgrupperna utan av ett 
majoritetssamhälle som genom diskursen innehar ett tolkningsföreträde. 

3.3 Diskursanalys 
Begreppet diskurs presenterats på flera ställen i denna inledande del av 
uppsatsen, främst i teoriavsnitten om Michel Foucault och Judith Butler, men 
även i presentationen av tidigare forskning där både Anna Lundstedt och 
Katarina Mattsson använder diskursbegreppet och diskursanalysen i sina av-
handlingar. Diskursbegreppet är följaktligen mycket vanligt förekommande i 
poststrukturalistiska, socialkonstruktivistiska och postkoloniala sammanhang. I 
detta avsnitt kommer jag att presentera diskursteorin utifrån Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe såsom den beskrivs av Winther Jörgensen & Phillips i 
boken Diskursanalys som teori och metod (2000).  

Inom diskursanalysen studeras människors uttalanden inom ett visst av-
gränsat område i syfte att ta fasta på idéer och värderingar. Man söker inte efter 
sanningshalten i talet, utan de strukturer som genom tal och text omger en 
specifik företeelse eller ett specifikt ämnesområde. Olika diskurser figurerar 
parallellt med varandra och det förs en kamp mellan dessa om tolknings-

                                                 
37 Rosenberg, 2005, s. 15. 
38 Rosenberg, 2005, s. 16. 
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företrädet. Alltså om vilken diskurs som har makten att uppnå hegemoni och 
låsa språkets betydelse till den egna diskursens tolkning.39

Diskursteorin menar att det inte finns någon objektiv sanning, utan att den 
till synes objektiva betydelsen av språket och de möjliga positioneringar som 
talet medför, är imaginära och beroende av vilken diskurs som för närvarande 
är den dominerande inom ett område. Men trots att verkligheten inte hyser 
några objektiva sanningar, upplevs den enligt diskursteorin som sann med en 
fast struktur. Diskursanalysens uppgift är att lyfta fram dessa objektiva 
sanningar och undersöka hur dessa skapas.40 Samt även att undersöka de 
processer där de parallella diskurserna försöker fixera tecknens betydelser.41 
Detta görs i Laclau och Mouffes diskursteori genom att:  

[…] avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet som impliceras i tal och andra 
handlingar. Man kan studera hur vissa myter kommer att framstå som objektivt sanna och 
andra som omöjliga.42

Laclau och Mouffe menar att i diskursen finns alltid vissa givna positioner för 
människan, eller subjektet, att inta. Om man överskrider de av diskursen 
tillåtna subjektspositionerna kommer beteendet att anses som onaturligt. 
Winther Jörgensen & Phillips exemplifierar detta med ett läkarbesök. I denna 
situation finns två möjliga subjektspositioner: läkaren och patienten. Dessa har 
vissa givna förväntningar på sitt handlande och om patienten överskrider sin 
givna position och ställer sina egna diagnoser kommer han/hon att klassificeras 
som hypokondriker. En person intar under en dag flera olika 
subjektspositioner, till exempel som ”hustru”, ”bibliotekarie” eller ”feminist”. 
Om människan hamnar i en situation där de olika subjektspositionerna ställs 
mot varandra blir subjektet överdeterminerat. Winther Jörgensen & Phillips 
skriver att i diskurs-teorin är subjektet i realiteten alltid överdeterminerat.43

3.3.1 Diskursteorins centrala begrepp 
Det första begreppet inom Laclau och Mouffes diskursteori är Moment, vilket 
betyder alla de tecken som figurerar i en diskurs. Element är däremot de tecken 
som inte har fått sin betydelse fixerad i diskursen. Det diskursen gör är att 
försöka fixera elementen till moment, det vill säga utesluta alternativa 
                                                 
39 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 13. 
40 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 40 f. 
41 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 32. 
42 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 47. 
43 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 49. 
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betydelser. Diskursens nyckelbegrepp kallas Nodalpunkter. Det är ett tecken 
runt vilket andra tecken strukturerar sig, Winther Jörgensen & Phillips liknar 
nodalpunkterna vid knutar i ett nät. Ett tecken som till exempel ordet ”kropp” 
ingår i flera olika diskurser och är i sig inte mångtydigt. Det måste alltid sättas 
i relation till andra tecken för att få en mening.44  

Flytande signifikanter är liksom nodalpunkterna de tecken som olika 
diskurser för en kamp om med syfte att göra till sina. Men medan nodal-
punkterna i en diskurs är knutar i just denna diskurs nät är flytande signi-
fikanter tecken som rör sig mellan flera olika diskurser.45

Mästersignifikanter är de nodalpunkter som finns i konstruktionen av en 
persons identitet. Det kan till exempel vara tecknet ”kvinna” eller ”man”. 
Identiteten etableras relationellt genom att mästersignifikanterna knyts samman 
i Ekvivalenskedjor. Till exempel kan en diskurs knyta samman tecknen: 
”bibliotekarie”, ”kvinna” och ”vänsterorienterad” i en ekvivalenskedja. En 
persons handlingsutrymme hänger samman med identiteten och de tecken som 
utgör mästersignifikanter i identitetens ekvivalenskedja. En bibliotekarie har 
till exempel inte handlingsutrymmet att utföra kirurgiska ingrepp men det faller 
sig helt naturligt att be en bibliotekarie om lästips.46

Diskurserna är inte något som endast konstrueras i talet (eller skriften); 
diskurser består samtidigt av materiella ting. Winther Jörgensen & Phillips 
exemplifierar detta med att barn i vårt samhälle ses som en grupp. Detta 
konstitueras genom att barn har separata och ”egna” materiella rum. Till 
exempel egna avdelningar på biblioteken och egna områden i våra parker.47 
Diskursteorin menar att en diskurs aldrig kan bli totalt dominerande. Det finns 
alltid konkurrerande diskurser och det förs alltid en kamp om vilken diskurs 
som har tolkningsföreträdet att definiera verkligheten. Konflikter mellan 
diskurser, till exempel när olika identiteter krockar, kallas inom diskursteorin 
för Antagonism.  

 
 

                                                 
44 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 33 ff. 
45 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 35. 
46 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 50 f. 
47 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 42. 
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4 Källmaterial och metoddiskussion 

I denna undersökning skall diskursen förstås som det tal som används i den 
mediala debatten, i regeringens riktlinjer för Mångkulturåret samt av de 
institutioner som fått i uppdrag, alternativt på eget initiativ, deltar i 
verksamheter knutna till Mångkulturåret, och då främst Västerås 
stadsbibliotek. Detta innebär material i form av artiklar från tidningar, 
tidskrifter och böcker, TV- och radioprogram samt skriftliga föreskrifter och 
riktlinjer från den svenska regeringen, kulturdepartementet och Kommittén för 
samordning av Mångkulturåret 2006. I den konkreta bibliotekskontexten består 
källmaterialet av muntligt och tryckt material från Västerås stadsbibliotek, till 
exempel den hemsida om Mångkulturåret i Västerås som finns i anslutning till 
Västerås stads hemsida.48 Men främst består materialet i denna del av 
undersökningen av deltagande observationer vid programkvällar på Västerås 
stadsbibliotek under januari och februari 2006. Samt av intervjuer via e-post 
med bibliotekarier, medverkande och arrangörer vid bibliotekets 
programkvällar och en nämndstrateg vid Västerås stads kultur- och 
fritidsnämnd. 

Att, som i undersökningens första del, främst utgå från mediala källor i 
analysen av Mångkulturårets diskurs medför givetvis vissa problem och 
begränsningar. Till exempel blir möjligheten att dra slutsatser om intentionerna 
bakom tal och skrift begränsade. I undersökningens andra del är Västerås 
stadsbibliotek i fokus och där ser materialet en aning annorlunda ut. 
Deltagande observationer och kompletterande intervjuer med personal och 
medverkande ger en till synes djupare förståelse än de skriftliga och muntliga 
mediala uttalandena i den första delen. Men man måste samtidigt ha i åtanke 
att det offentliga talet om Mångkulturåret utgör en grund till bibliotekets 
agerande och performativa skapande av Mångkulturåret och Mångkulturårets 
diskurs.  

                                                 
48 Mångkulturåret i Västerås 2006, http://www.vasteras.se/Kultur/Mangkulturaret2006 [2006.01.25]. 
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Att jag har valt att inrikta den andra delen av undersökningen på 
verksamhet vid Västerås stadsbibliotek har sin förklaring i något som åter-
kommer längre fram i uppsatsen, nämligen att biblioteksverksamhet direkt 
knuten till Mångkulturåret generellt har varit mycket svårt att finna. Detta kan 
ha fler förklaringar som det ännu inte går att sia om, troligtvis handlar det om 
att Mångkulturåret inte riktigt har hunnit ta sin början när denna undersökning 
har genomförts. Men det är möjligt att svaret även skymtar i den syn på 
Mångkulturåret som Västerås stadsbibliotek ger uttryck för. 

4.1 En kvalitativ studie 
Denna forskningsstudie ska betraktas som kvalitativ. Det som kännetecknar en 
studie av det kvalitativa slaget är att metoderna inte syftar till att ge generella 
orsaksförklaringar, utan en förståelse för människans erfarenheter. Den 
kvalitativa metoden syftar till att undersöka den betydelse människor lägger i 
sitt tal och sina handlingar.49 I denna undersökning skall diskursanalys ses som 
den huvudsakliga metoden. Men denna kombineras även med deltagande 
observation och intervjuer.  

I denna studie innehåller den deltagande observationen en relativt liten del 
av deltagande och därmed en större del av observation. Observationerna har 
ägt rum på Västerås stadsbibliotek och det är främst tre programkvällar som 
står i fokus i den här delen av undersökningen. Jag kallar dessa 
”Vänföreningarnas roll i europasamarbetet”, ”Indien – världens största 
demokrati i dynamisk utveckling” och ”Litauisk litteraturafton”. Som publik 
har jag givetvis deltagit på samma sätt som övriga besökare på 
stadsbibliotekets programkvällar men positionen som åskådare ger inte 
möjlighet till någon större möjlighet till interaktion och samtal. Jag har 
däremot utskiljt mig från den övriga publiken genom att kontakta och samtala 
med medverkande och bibliotekspersonal i anslutning till de tre 
programkvällarna. Jag har även gjort intervjuer via e-post med bibliotekarier 
på Västerås stadsbiblioteket. Dessa kan kategoriseras som strukturerade (i 
förhållande till ostrukturerade och halvstrukturerade) intervjuer eftersom 
frågorna är nedskrivna i e-post och därför i förväg formulerade. Detta medför 
att dessa intervjuer i viss tolkning inte klassificeras som kvalitativ 
forskningsmetod. Jag anser dock att de resultat som forskningen avser att 

                                                 
49 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga nätet. Kvalitativa metoder 
för Internetforskning, s. 65 ff. 

 19



frambringa stämmer väl överens med de kriterier som den kvalitativa forsk-
ningen anser som sina eftersom mina intervjuer har föranletts av samtal och i 
de flesta fall bygger på upprepad korrespondens. 

Laclau och Mouffe menar att diskursen alltid är kontingent, det vill säga 
godtyckligt sann. Detta kan tolkas som att diskursen, och därmed den 
vedertagna verkligheten vi lever i, alltid hade kunnat se annorlunda ut. Laclau 
och Mouffe har kritiserats för att möjligheten till förändring genom detta 
synsätt blir alltför överskattad och oproblematiserad. Men genom att påvisa 
diskursens föränderlighet behöver inte strukturella faktorer förbises.50 Om 
diskursteorin däremot kombineras med ett maktperspektiv begränsas dis-
kursens potentiella föränderlighet, men diskursen ses fortfarande som 
kontingent. Det bör också påpekas att diskursteorin menar att människans 
möjligheter begränsas av dess subjektsposition och att alla människor inte har 
tillgång till samma subjektspositioner.51

4.1.1 Reflexivitet 
Undersökningen är etnologiskt inspirerad. Flera av de verksamma forskare som 
jag i uppsatsen använder mig av och hänvisar till är etnologer. Inom etnologin 
är idag olika former av fältarbete den vanligaste vägen att samla empiri till ett 
forskningsprojekt. I boken Vardagslivets etnologi (1996) skriver etnologen 
Billy Ehn att en längre deltagande observation, som många etnologiska och 
socialantropologiska forskningsprojekt innebär, medför en obligatorisk reflex-
ivitet. Det vill säga att forskaren, oavsett om denne vill eller ej, påverkar den 
kontext som hon eller han studerar. Forskaren bör göra sig medveten om sin 
egen sociala position i förhållande till de människor som är föremål för 
forskningsprojektet. Hur undersökningen påverkas av forskarens sociala 
position, perspektiv och erfarenheter samt hur man medvetandegör sin position 
i analysen är en viktig del av det etnologiska kvalitativa forskningsarbete, 
påpekar Billy Ehn.52 I min studie reflekterar jag över hur mina intervjufrågors 
utformande har kommit att påverka de svar jag fått. I mina frågor är Mång-
kulturåret i fokus, vilket visar sig stå stark i kontrast till bland annat en av de 
intervjuade bibliotekariernas förhållningssätt till programkvällarna. Att jag 
inriktar mitt fokus på Mångkulturåret och inte mångfaldsfrågor eller biblioteks-

                                                 
50 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 62 f. 
51 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 63. 
52 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 1996, Vardagslivets etnologi – reflektioner kring en kulturvetenskap, s. 
166 ff. 

 20



verksamhet i vid bemärkelse skapar en osäkerhet men också en strikt och 
formell ton i de svar jag får i samtliga e-postkorrespondenser. 

4.2 Avgränsningar 
Eftersom undersökningen har intentionen att göra en analys av Mångkulturåret 
2006 medan detta fortfarande pågår, och dessutom knappt har inletts, kan 
analysen givetvis inte vara fullständig. En komplett utvärdering av 
Mångkultur-året och dess verksamheter inom bibliotekssfären är således inte 
denna uppsats mål. Vad jag vill göra är istället att först analysera det tryckta, 
och på andra sätt publicerade, material som har föregått Mångkulturåret (min 
huvudsakliga källa är SOU-rapporten Agenda för mångkultur). Den andra 
delen av uppsatsen som har syftet att undersöka Mångkulturårets diskurs i en 
praktisk tillämpning och en folkbibliotekskontext, har inte heller som syfte att 
utvärdera verksamheten. Även denna del av undersökningen ska ses som en 
diskursanalytisk studie där kvalitativa metoder får gå före kvantitativa 
mätningar samt anspråk på fullständig utvärdering av projekt och 
verksamheter.  
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5 Mångkulturåret i det offentliga talet 

Det är ett stort pådrag i Skärholmen centrum denna lördagsförmiddag i 
februari. Klockan är strax före tolv och en stor scen med bänkar framför har 
riggats upp på köpcentrumets gågata, mittemellan banken och Hennes & 
Mauritz. Det ska snart bli invigning av Mångkulturåret 2006 och ett långt 
program väntar. 

Man har riggat upp ljudanläggning med kontrollbås, storbildsskärm och 
tevekameror. Människor har slagit sig ned på bänkarna framför scenen. Då 
och då kommer en kvinna i röd klänning fram och sjunger några toner av vad 
som låter som en jojk. En man sitter och spelar finstämt på trummor och 
oljefat. På scenen står också ett trumset och två stora bongotrummor. ”När det 
är mångkultur är det bongos som gäller”, kommenterar min vän. 

I denna del av uppsatsen undersöker jag hur Mångkulturåret tar plats i det 
offentliga talet. Mitt material är SOU-rapporten Agenda för mångkultur samt 
olika former av media, det vill säga artiklar, böcker, radioinslag, teveprogram 
och material från hemsidor på Internet. Jag undersöker vad som sägs i dessa 
uttalanden, likväl som vad som inte sägs. En diskurs om Mångkulturåret tar 
form och jag undersöker vilka olika delar denna diskurs består av, vilka 
begrepp och värderingar som går att urskilja.  

Jag väljer att se Mångkulturåret som en händelse. Michel Foucault skriver 
om begreppet händelse i förhållande till diskursanalysen: 

Om diskurserna skall behandlas som mängder av diskurshändelser, vilken status måste då 
ges åt begreppet händelse, ett begrepp som filosoferna sällan tagit hänsyn till? […] En 
händelse är varken en handling eller en egenskap hos en kropp. Den inträffar som effekt 
av och i en materiell spridning.53

För min undersökning innebär detta att de dokument som ligger till grund för 
min diskursanalys av Mångkulturåret kan tyckas vitt skilda och därmed nästan 

                                                 
53 Foucault, Michel, 1993 [1971], Diskursens ordning, s. 40 f. 
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slumpmässigt utvalda. Men jag hävdar att dessa dokument är avspeglingar av 
Mångkulturårets olika sidor, det vill säga olika händelser som tillsammans 
bildar diskursen om Mångkulturåret. Den handling som dokumentens ut-
talanden utgör är en del av diskursen men samtidigt en konsekvens av 
diskursens verkan.54 Min analys kan på intet sätt sägas vara fullkomlig. Den är 
ett försök att fånga in och granska ett antal händelser som framställs i Mång-
kulturårets diskursiva rum.  

Jag har funnit sex spår i Mångkulturårets diskurs som jag har funnit 
relevanta att fokusera min undersökning på. Jag kallar dessa: ”Mångkulturårets 
ihålighet”, ”Integration och ’svenskhet’”, ”Kulturmötet”, ”Två betydelser av 
kulturbegreppet”, ”Tecknet ’invandrare’” och ”Bibliotekens positionering i 
Mångkulturårets diskurs”. De första fem av dessa rubriker behandlar det 
offentliga talet om Mångkulturåret i ett brett och allmänt perspektiv och leder 
in på det sjätte spåret vilket tar upp folkbibliotekens position i diskursen om 
Mångkulturåret. Dessa första fem avsnitt lägger också grunden för den andra 
delen av undersökningen som helt fokuserar på hur diskursen om Mångkultur-
året tar sig uttryck i en folkbibliotekskontext. 

5.1 Mångkulturårets ihålighet 
Inom detta spår har jag funnit en tendens att förhålla sig till Mångkulturåret 
som något flyktigt utan kärna. Dessa tendenser finns både i de media som 
kritiserar Mångkulturåret och i initiativtagarnas riktlinjer, där man förhåller sig 
till en möjlig ihålighet genom att betona Mångkulturårets långsiktiga mål. 

År 2005 var av den svenska regeringen utlyst till Designår. Detta år hade 
som syfte att:  

[…] så många som möjligt skall utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om 
design. Dessutom ska förståelsen för vilka målsättningar och värderingar som styr 
designprocesser i närings- och samhällsliv fördjupas.55  

Designåret uppmärksammades flitigt i dagspress och annan media, men fick 
också en hel del kritik, bland andra Viggo Cavling i tidningen Resumé som 
skriver om 2005 års Vårsalong på Liljevalchs konsthall:  

                                                 
54 Jfr avsnittet ”Diskurs, makt och performativitet”. 
55 Designåret 2005. ”Regeringens satsning”,  
http://www.designaret.se/wlt/A4ACF1F2-20BB-4C5D-8F47-D7CD495669A1.wlt [2006.02.18]. 
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Och på den 887:e dagen sade ministern när han vaknade upp på morgonen i Nacka: Varde 
design. Och 2005 blev det som ministern hade sett i sin vision. I alla gallerier, konsthallar 
och museer i det avlånga landet Sverige visade formgivarna upp sina eleganta blommor 
och plantor. […] Men om ni tror att en Vårsalong med prylar istället för samtidskonst 
kommer att förändra Sverigebilden, ja då tror ni fel.56

När året har avslutats kan man dock läsa en hel del goda recensioner. Man 
menar bland annat att projektet har: ”[sått] frön till utveckling och debatt som 
säkerligen kommer att ge eko under många år framöver, även sedan Designåret 
är begravt och glömt.”57

Att Mångkulturåret 2006 följer direkt efter Designåret gör att dessa två till 
viss del måste ses i förhållande till varandra; att dra paralleller är oundvikligt. 
Detta görs också i media. Det finns en uttalad rädsla för att Mångkulturåret ska 
stämplas som jippo och därmed avfärdas. Trots att Designårets utfall snarare är 
en verkan som långsiktigt projekt smittar jippotendenserna av sig på 
Mångkulturåret. Kanske är det inte Designårets framtoning i sig man tror att 
Mångkulturåret skall ta över, utan snarare känslan av att ett år ska vissa frågor 
fokuseras och nästa år är det något annat som äger mediernas uppmärksamhet. 
Det handlar om en rädsla för den flyktighet och ihålighet, som ofta får stå som 
symbol för världen av idag. Som ytterligare ett exempel vill jag peka på året 
1975 som av FN utlystes till internationellt kvinnoår.58 I musikalen ”Jösses 
flickor” med texter av Suzanne Osten och Margareta Garpe, sjöng man om 
initiativet: 

Vi som fått blommor och mors-dagspaket. Istället för likalön och jämlikhet. Nu har vi 
också fått kvinnoåret som ett extra plåster på såren […] En ensam kvinna är bara en slav 
men tusen systrar kan ställa krav!59

Det är möjligt att dessa jämförelser inte gör rättvisa varken åt Mångkulturåret 
eller de andra satsningarna. Men det lägger grunden för en syn på Mångkultur-
året som ett år i raden av andra och därmed skapas en skepsis och en ihålighet 
som diskursen måste förhålla sig till. 

Uppsatsen inleddes med en beskrivning av ett inslag i P1:s ”Kulturfredag” 
från januari 2006. Av inslaget kan man få intrycket att Terådet inte är en 
kommersiell organisation, vilket det faktiskt är. Radioinslaget förmedlar att 

                                                 
56 Cavling, Viggo, ”Guldkorn mitt i designröran kommer inte att förändra Sverige”, 2005.02.03. 
57 Jönsson, Love, ”Hejdå Designåret”, 2006.01.07. 
58 Forsberg, Gunnel & Sundgren Grinups, Berit,  
”Jämställdhet”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430 [2006.03.05]. 
59 Garpe, Margareta & Osten, Suzanne, ”Tusen systrar” ur musikalen ”Jösses Flickor”.  
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Terådet är en aning ”mossigt” och därför väljer att använda sig av Mångkultur-
året för att uppdatera sin profil. Detta kan tolkas på ett flertal sätt. Dels kan 
man göra tolkningen att Terådet har varit mycket snabba att hoppa på 
Mångkulturåret, men det kan också ses som att radiojournalisten vill visa på 
Mångkulturårets förmodade ihålighet genom att lyfta fram Terådets använd-
ande av Mångkulturåret, istället för ett planerat projekt som Terådet genomför 
för att ”skapa en teceremoni för 2000-talet” tillsammans med bland andra 
Konstfack och Musikhögskolan i Stockholm.60

I SOU-rapporten Agenda för mångkultur (2005) finns en stor medvetenhet 
om evenemangets risk att benämnas ”jippo”. Som motvikt till ihåligheten står 
Mångkulturårets långsiktiga verkan, det vill säga integration som överbygger 
det koloniala arvet. Agenda för mångkultur inleds med en sammanfattning av 
rapporten där syfte, programförklaring och kalendarium beskrivs i korthet på 
en yta av tre sidor. Man använder ord som ”införlivar” och ”permanent” och 
”varaktig” och man skriver: ”Centrala ledord i detta förändringsarbete är 
långsiktighet, dialog, samverkan, medvetandegörande och förändring.”61 I för-
ordet skriver Mångkulturårets nationella samordnare Yvonne Rock: 

Den kanske viktigaste slutsatsen vi i kommittén dragit under förarbetet är att 
Mångkulturåret under inga förutsättningar får bli ett kortsiktigt jippo eller fyrverkeri som 
under ett år lyser upp den svenska kulturhimlen för att sedan slockna och falla i 
glömska.62

Man har slagit fast att positioneringen mot ihåligheten är den ”viktigaste 
slutsatsen” för kommittén som samordnar Mångkulturåret. Det här är en kamp 
om tecken i diskursen. Flytande signifikanter som skall göras till fasta moment. 
Kommittén för samordning av Mångkulturåret har en maktposition i 
Mångkulturårets diskurs, men det är inte de som styr diskursen. De har makten 
att uttala sig och en position som utan tvekan kan kallas för auktoritär. De har 
valt att lyfta fram begreppet mångkultur, istället för till exempel ”mångfald” 
(man skulle kunna tänka sig namnet ”Mångfaldsåret” istället för ”Mångkultur-
året”). Begreppet mångkultur är således en nodalpunkt i diskursen, men det är 
samtidigt en flytande signifikant, dess betydelse är inte fast utan används av 
flera diskurser parallellt. Dessa betydelser kommer dock att förändras; 

                                                 
60 Sveriges Radio P1, ”Kulturfredag”, sändes: 2006.01.13. kl. 18.15-19.00. 
61 Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, SOU 2005:91, 
s. 10. 
62 SOU 2005:91, s. 15. 
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eftersom diskurser aldrig är fasta företeelser är en förändring av tecknens 
betydelse given. Mångkultur och Mångkulturåret kan i framtiden antingen 
komma att definitivt förknippas med ihålighet och ett sen länge glömt och 
överspelat jippo, eller kan förändringen ske åt det motsatta hållet, att 
betydelsen av begreppet ”mångkultur” stabiliseras och associeras med 
djupsinnighet och seriös verksamhet. 

5.2 Integration och ”svenskhet” 
Det andra spåret som jag finner i diskursen om Mångkulturåret är vad jag 
kallar ”Integration och ’svenskhet’”. Jag ställer frågan om Mångkulturårets 
lång-siktiga mål i fokus. Vad vill man från regeringens sida uppnå med 
Mångkultur-året?  

I förlängningen handlar Mångkulturåret om integration. Kommittén för 
samordning av Mångkulturåret vill, på regeringens direktiv, förändra 
strukturerna genom att öka mångfalden i det svenska kulturlivet, både vad 
gäller vilka som utför och vilka som konsumerar kultur. Därmed antas 
integrationen öka och diskriminerande och rasistiska tendenser minska. I 
Agenda för Mångkultur skriver man: ”Utgångspunkten är att alla medborgares 
erfarenheter, kunskaper och värderingar ska speglas och tas tillvara för att 
berika och utveckla det offentliga kulturlivet.”63  

Liksom det feministiska projektet har mångkulturens och mångfaldens 
förespråkare genom sin strategi en inneboende paradox och ambivalens att 
förhålla sig till. Feminismen vill uppnå jämlikhet; man vill att kvinnor och män 
ska vara jämlika. Men för att nå fram till detta jämlika samhälle anser vissa 
delar av den feministiska rörelsen att kvinnor och män måste särbehandlas, 
detta kan ske genom kvotering eller andra former av riktade verksamheter. I 
grunden handlar denna del av feminismen, som ofta har kallats 
likartsfeminism, om att kön inte har någon betydelse. Men eftersom kön i vårt 
samhälle ses som en mycket avgörande faktor som begränsar en persons 
positionerings-möjligheter måste kön först lyftas upp och problematiseras för 
att därefter kunna spela en mindre avgörande roll i samhället, liksom i enskilda 
människors liv.64 För att använda Laclau och Mouffes diskursteoretiska termer 
kan man säga att könsdiskursen måste förändras i två steg där man först lägger 
en större vikt vid kön än man tidigare gjort för att sedan ha möjlighet att bortse 

                                                 
63 SOU 2005:91, s. 23. 
64 Jfr Gemzöe, Lena, 2002, Feminism, s. 160 ff.  
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från könet som social kategori. Det svenska integrationsprojektet står idag 
inför en liknande situation, vilken utageras bland annat i form av 
Mångkulturåret och därmed är ett tydligt spår i dess diskurs.  

Men det bör påpekas att det finns stora skillnader mellan det feministiska 
projektet och den svenska integrationspolitiken, bland annat på grund av det 
koloniala arvet. Det Lundstedt visar i sin avhandling är exempel på integr-
ationsprojekt som har intentionen att hjälpa det mångkulturella samhället på 
traven men, som Lundstedt redogör för, är resultatet av projekten i realiteten 
det motsatta. Det koloniala arvet gör vit kvinnlighet till en normalitet och 
mångkulturen blir endast en legitimerande fasad.65

I dagspressen skriver man om Mångkulturåret i termer av integration, 
migration och svenskhet.66 Det talas om ”svenskhet” främst i termer av ”icke-
svenskhet”, att det inte finns någon egentlig svenskhet, utan att alla kultur-
yttringar som förekommer i Sverige är delar av en svensk kultur och därmed en 
svenskhet. Man vill ”uppdatera svenskheten” som Helle Klein skriver i 
Aftonbladet.67 Man gör också jämförelser mellan mångkulturbegreppet och 
feminismen i termer av begrepp som man tröttnat på och som spelat ut sin 
roll.68

Stefan Nolervik gör i en artikel i Östersundsposten en rundringning, för att 
reda ut begreppen kring Mångkulturåret, bland annat talar han med 
landshövdingen och frågar: 

-Så det finns en sorts svensk kultur och så mångkultur? 
-Nja, jag tror ju att det finns mångkultur även inom svensk kultur. […] Med svensk 

kultur menar vi kanske folkdans och spelmansmusik, men det är väl mer än så. 
Mångkultur är också att man tar till sig nya kulturyttringar, och att man tar in invandrare. 
I dag är det ju svenskt att äta pizza till exempel. 

-Så det är mångkultur? 
-Ja, mångkultur blir svensk kultur efter ett tag. 
Hur lång tid tar det? 
-Ja det kan ju variera […]69

Diskursen om Mångkulturåret visar på en medvetenhet där man vill positionera 
sig gentemot en sort begreppsmässig okunnighet. Detta gör Nolervik konkret 
genom sina frågor: ”Så det är mångkultur?” och ”Hur lång tid tar det?”  
                                                 
65 Lundstedt, 2005, passim. 
66 Till exempel: Cordenius, Maud, ”Stockholm”, 2006.01.09. 
67 Klein, Helle, ”Så kan ett nytt ’vi’ skapas”, 2005.11.21.  
68 Till exempel: Niavarani, Shima, 2005, ”Några blattar gör ingen mångfald”, s.8 f. 
69 Nolervik, Stefan, ”Samer och invandrare är mångkultur – Svenskar och Zlatan är svensk kultur – ÖP 
kultur reder ut begreppen inför Mångkulturåret”, 2006.02.16. 
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Diskursen i dagspress överlåter integrationen på någon annan, förmodligen 
på de projekt som förväntas skapa Mångkulturåret. Det korrekta beteendet för 
de som medverkar i dagspressen, det vill säga det handlingsmönster som dessa 
subjektspositioner tillåter inom diskursen om Mångkulturåret, är en avvaktande 
hållning där man inte ger sig in i den ambivalenta mångkulturens problematik 
utan snarare positionerar sig som väl påläst och därmed innehavare av objektiv 
publikposition. Denna subjektsposition innefattar en kritisk hållning gentemot 
nya (och därmed förmodat ihåliga) företeelser som Mångkulturåret. 

Den kritik av mångkulturbegreppet som har framförts av Homi Bhabha 
innebär att talet om mångkultur implicit skapar en syn på kultur som ren och 
oblandad. Bhabha menar att kultur istället ska ses som en process; kulturer är 
alltid under utveckling och omskapande.70 Att tala om mångkultur i termer av 
Mångkulturåret blir därför ett sätt att låsa fast kulturella företeelser – att bortse 
från deras pågående förändring. Inom Mångkulturårets diskurs finns tendenser 
till en universalistisk användning av mångkulturbegreppet.71 Det är den 
svenska kulturen som är norm och det är detta som bland andra Stefan 
Nolervik tar fasta på i sitt iscensättande av oförstående. När han ringer upp 
landshövdingen i Västerbotten och frågar hur lång tid det tar för mångkultur att 
bli svensk kultur skapar han ett ifrågasättande av den universalistiska 
diskursen; han ifrågasätter svenskheten som självklar stabil kulturell norm. Att 
utgå från en självklar svenskhet, som står i kontrast till det främmande och den 
Andre, är att riskera att begå samma misstag som användningen av begreppet 
etnicitet har kritiserats för att göra. När bland andra Stuart Hall introducerade 
termen Diaspora, i betydelsen en föreställning om ett imaginärt och faktiskt 
ursprung, gjordes detta eftersom etnicitetsbegreppet har den inneboende 
begränsningen att det endast används om minoriteter; att tala om en svensk 
etnicitet i Sverige är inte aktuellt.72 Det tal om Mångkulturåret som Kommittén 
för samordning av Mångkulturåret använder sig av skiljer sig från det tal som 
förekommer i den mediala debatten. Den skepsis beträffande Mångkulturårets 
möjlighet att verka för en långsiktig förändring blir till en implicit kritik av 
Kommittén för samordning av Mångkulturårets användning av 
mångkulturbegreppet. När man talar om mångkultur förutsätter det att man 
talar om ickesvenskhet, men det förutsätter också att man gömmer undan den 
underliggande integrationstanken; man talar om kultur, inte om invandring. 

                                                 
70 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 42 f. 
71 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 42 f. 
72 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 45 f. 
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Detta verkar provocerande på dem som talar utifrån en journalistisk 
subjektsposition – det skapar ihålighet och reaktioner av den typ som Stefan 
Nolervik visar prov på i det mediala talet.  

5.3 Kulturmötet 
Nationalencyklopedin, som också måste ses som en del i diskursen om 
mångkulturen och därmed även i diskursen om Mångkulturåret, beskriver 
”Mångkulturalism” som ”förekomst av många olika kulturer och kultur-
yttringar i (positiv) samverkan”.73 Slår man upp ”Mångfald” i National-
encyklopedin exemplifierar man användningen av ordet med uttrycken ”säkra 
mångfalden i kulturutbudet” och ”en möjlighet till mångfald och spännande 
motsättningar”.74 Av detta kan man dra slutsatsen att mångkulturalism och 
mångfald är ord som används i kultursammanhang samt att det är dynamiska 
ord, de ska syfta till utveckling, gärna i nya och oväntade riktningar. Det 
handlar alltså om en process som anses positiv. 

Etnologen Urban Ericsson beskriver i artikeln ”Mångkultur som estetik 
och pedagogik” hur föreställningen om en spänning i mötet mellan olika 
kulturer är vanligt förekommande i talet om mångkultur och mångfald. Han 
skriver:  

Man menar att det är i gränslandet mellan kulturerna som det skapas kreativa miljöer, i 
krocken mellan olika uppfattningar och åsikter. I gränslandet antas det finnas en 
spänning, en dynamik och en dramatik. 75

Mötet mellan olika kulturer, till exempel föreställningen om att den svenska 
kulturen möter andra kulturer och att resultatet då blir något oförutsägbart och 
därmed mer dynamiskt än om dessa två kulturer agerade separat, brukar kallas 
exotism. Exotismen innebär att man lyfter upp och idealiserar kulturyttringar 
som främmande och exotiska. Exotismen är inte nedvärderande i sig utan är 
snarare en hyllning till det ”främmande”. Den kan till och med leda in på spår 
av djupare förståelse, men den är trots detta en spegling av rasistiska och 
koloniala traditioner.76 I diskursen om Mångkulturåret är exotismen närvarande 
                                                 
73 Nationalencyklopedin, ”Mångkulturalism”,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O869150 [2006.03.05].
74 Nationalencyklopedin, ”Mångfald”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O251473 [2006.03.05].
75 Ericsson, Urban, 2001, ”Mångkultur som estetik och pedagogik”,
 s. 29.
76 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002, s. 38 f. 
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i liknande skepnad som i Nationalencyklopedins definition av mångkulturalism 
och mångfald. I reportagen om de enskilda mångkulturella projekten talas det 
om ”mötet” och ”mötesplatsen”. Till exempel under rubriken ”Världskultur-
museet lever under hot trots framgång”.77 Man använder också begreppet 
”blandar och ger” och man använder också gärna ordet ”brokig”.78 Men inom 
Mångkulturårets diskurs är det inte riktigt korrekt att tala om att ”den svenska 
kulturen” möter andra kulturer. Mötet handlar istället om enskilda individer 
eller mötesplatser som forum för dessa enskilda individer att skapa möten.  

I den nystartade tidningen Södra sidan, som är en lokaltidning för 
Stockholms södra förorter, har ledarspalten rubriken ”Utan mötesplatser ingen 
demokrati”.79 Tidningen ägnar flera sidor åt Mångkulturåret och dess invigning 
som sker på samma dag som första numret utkommer. Under rubriken 
”Förortens kultur ska få erkännande” intervjuar man Mångkulturårets sam-
ordnare Yvonne Rock och frågar henne varför man inte bjuder in medborgarna 
till samtal i öppna möten.80 ”Mötet” är, i Mångkulturårets diskurs, inte ett 
exotiserande möte mellan olika kulturer, utan ett demokratiskt möte mellan 
individer [från olika kulturer]. Även från Mångkulturårets eget håll talar man 
om möten, men Yvonne Rock, som i ett oändligt antal medier för 
Mångkulturårets talan, använder orden ”koppla ihop”. Hon säger: ”Jag har inte 
alltid kunskapen, men jag är en kopplerska. Jag hittar dem som kan och 
kopplar ihop folk.”81

Mötet blir en nodalpunkt i Mångkulturårets diskurs, dess betydelse har i 
andra parallella eller föregående diskurser haft innebörden dynamik och 
spänning i mötet mellan olika kulturer. Medan det numera, med en med-
vetenhet om faran att hamna i en ”exotismfälla”, ges en klang av demokrati 
och öppnande för möjligheter. Är det alltså frågan om en legitimering? Kan 
man undkomma exotiserande tendenser genom att tala om individer, som 
Yvonne Rock gör när hon utnämner sig själv till ”kopplerska”, eller om 
demokrati istället för spänning och dynamik, vilket görs i Södra sidans förslag 
att inom Mångkulturåret ordna ”öppna möten” för medborgarna? Att tala om 
ett möte inkluderar implicit att ett fysiskt möte ska äga rum. När man i Södra 
sidan föreslår att människor ska mötas och diskutera Mångkulturårets 

                                                 
77 Leonardz, Jenny, ”Världskulturmuseet lever under hot trots framgång”, 2005.11.02. 
78 Melin, Inger, ”Kultur för många – 2006 är mångkulturens år och Borås firar med en rad evenemang”, 
2005.12.31. 
79 Djalaie, Rouzbeh & Beckman, Petter, 2006, ”Utan mötesplatser ingen demokrati”, s. 2. 
80 Djalaie, Rouzbeh, 2006, ”Förortens kultur ska få erkännande”, s. 12. 
81 Klamteg, Lina, ”Jag vill inte vara mångkulturpolis”, 2005.06.11. 
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möjligheter blir detta tilltänkta möte, och den mötesplats där detta ska äga rum, 
en materiell företeelse som genom sin fysiska existens är en del av diskursen 
om Mångkulturåret. Detta är ett exempel på en materialisering av diskursen. 
Ett fysiskt objekt, eller tanken om ett fysiskt objekt, blir på samma sätt som ord 
och handlingar en del av diskursen.82

5.4 Två betydelser av kulturbegreppet 
Kultur förändrar – om konsten att gestalta mångfald (2004) är en liten skrift 
med nedtecknade seminarier om mångfald och mångkultur utgiven av 
tankesmedjan Agora.83 I denna bok debatterar man till exempel ”Kulturpolitik 
för vem?” Medverkar gör bland andra dåvarande kulturminister Marita Ulv-
skog och idéhistorikern Sven-Eric Liedman.84 Titeln ”Kultur förändrar” 
använder sig av begreppet ”kultur” både i bemärkelsen av det antropologiska 
kulturbegreppet och det estetiska kulturbegreppet. Dels menar man den 
antropologiska betydelsen av kultur, där begreppet ska förstås som levnads-
mönster, värderingar och traditioner. Dels menar man kultur i bemärkelsen 
kulturell verksamhet, som till exempel scenkonst och litteratur. Att anspela på 
båda betydelserna är en medveten handling från redaktörens sida. Mångkultur 
innefattar nämligen båda dessa betydelser. 

Detta spår i min undersökning som jag kallar ”Två betydelser av 
kulturbegreppet” syftar till att studera användningen av de båda kultur-
begreppen i det offentliga talet om Mångkulturåret.  

I det offentliga talet om Mångkulturåret talar man både om det 
antropologiska och det estetiska kulturbegreppet, ibland utan att definiera 
vilket man menar och ibland med en klar definition av de olika begreppen. 
Med denna användning av mångkulturen och dess tvetydiga betydelse blir den 
ultimata tillämpningen av mångkulturbegreppet i diskursen om Mångkulturåret 
följande: En artikel från Västerbottens-Kuriren med titeln ”Mångkulturell 
tjuvstart”. I denna artikel beskrivs en utställning med fotografier som anordnas 
inom ramen för Mångkulturåret i Umeå.  

Ann Eriksson och hennes fotografier lever utan tvekan upp till begreppet mångkultur. 
Hon är född i Paris, bosatt i Stockholm och de 40 bilder som visas i stora 

                                                 
82 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 42. 
83 Tankesmedjan Agora är en del i den radikalt orienterade Arenagruppen, där bland annat bokförlaget 
Atlas och tidskriften Arena ingår. 
84 Nordin, Annika, 2004, Kultur förändrar – om konsten att gestalta mångfald, s. 12 ff. 
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utställningshallen är tagna i Rinkeby och Europa, i Guinea Bissau och de turkiska, iranska 
och irakiska delarna av Kurdistan.85

Varför lever denna utställning ”utan tvekan upp till begreppet mångkultur”? Jo, 
för att kulturen här gestaltas i båda sina bemärkelser (antropologiskt och 
estetiskt) samt att det är kultur från flera olika geografiska platser som görs 
gällande i denna utställning. Det handlar om fotografier tagna på olika geo-
grafiska platser och därmed underförstått föreställande människor med olika 
kulturella identiteter och ursprung, samtidigt som fotografi i sig är ett kulturellt 
uttryckssätt. 

I artikeln ”Mångkulturåret. Tveksamma jippon” från Kvällspostens kultur-
sidor skriver Börje Svensson: 

All kultur som skapas och utövas i Sverige är svensk kultur. […] Om man sedan 
nödvändigtvis vill profilera olika år i önskan att styra över kulturen är det bättre att göra 
som förra året [2005] och utlysa designåret. Man kan fortsätta med musikåret, 
litteraturåret, teateråret, museiåret, filmåret och så vidare i oändlighet med fokus på någon 
konstart eller kultursektor som lyfts fram i hela dess bredd oavsett var den har sin grund 
eller hämtar sin näring.86  

Det är Utbildnings- och kulturdepartementet som i regeringens namn har gett 
direktiv till Mångkulturåret 2006.87 Även inom regeringen råder en samman-
blandning mellan de båda kulturbegreppen. Kultur i Kulturdepartementet syftar 
till estetisk verksamhet, men även mångfald inom människors kulturella 
identitet. I Mångkulturårets programförklaring Agenda för mångkultur finns ett 
avsnitt som är menat att reda ut de båda kulturbegreppen. Under rubriken 
”begreppsdefinitioner” finner man tre definitioner av kultur: det estetiska, det 
antropologiska samt kultur i bemärkelsen bildning eller odling.88 Möjligtvis 
kan man tala om två olika diskurser, en där definitioner och tydlighet är viktigt 
för att markera en position och en där begreppen gärna får blandas för att skapa 
en känsla av helhet. När mångkulturbegreppet används i det mediala talet finns 
oftast otydligheter om vilket kulturbegrepp det egentligen är som avses. Att 
Mångkulturen får representera båda dessa begrepp utan åtskillnad kan få 
resultatet att den ”låtsasstämpel” som kulturell verksamhet ofta bär med sig, till 
exempel att kulturpolitiska åtgärder ofta ses som sekundära i förhållande till 
exempelvis ekonomiska, ”smittar av sig”. 
                                                 
85 Sjögren, Anders, ”Mångkulturell tjuvstart”, 2005.11.04. 
86 Svensson, Börje, ”Mångkulturåret. Tveksamma jippon”, 2006.01.15. 
87 Regeringskansliet. ”Mångkulturåret 2006”, http://www.regeringen.se/sb/d/5682/a/45951 [2006.02.20]. 
88 SOU 2005:91, s. 51 ff. 
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Inom diskursen om Mångkulturåret råder en dubbel användning av 
begreppet kultur. Det är här inte frågan om en flytande signifikant, ett tecken 
med en osäker definition eftersom det används av parallella diskurser, utan om 
ett tecken som i diskursen medvetet har getts en dubbel betydelse. Man 
utnyttjar till och med denna dubbla betydelse i det offentliga talet, exempelvis i 
anspelningen på kulturbegreppets dubbelhet i skriften Kultur förändrar. Men 
det finns även tendenser till en hållning där man ger uttryck för en 
underliggande kritik av Mångkulturårets dubbelhet. Journalisten Börje 
Svensson kritiserar Mångkulturåret med motiveringen att det är den estetiska 
verksamheten som bör stå i fokus och inte det ”ursprung” som verksamheten 
härstammar ifrån. Börje Svensson vill skilja det antropologiska 
kulturbegreppet från det estetiska genom att peka på skillnaden mellan 
Mångkulturåret och Designåret.  

5.5 Tecknet ”invandrare”  
Inför den officiella invigningen av Mångkulturåret, vilken sker på fyra platser i 
Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå), sänder TV4:s lokalprogram 
”TV4 Stockholm” en intervju med blad annat Lamine Dieng. Han är 
skådespelare, föredragshållare och radiokåsör, men denna morgon intervjuas 
han i rollen som konferencier för Mångkulturårets invigning i Skärholmens 
centrum i Stockholm. Lamine Dieng får frågan: 

-Vad är det som händer i morgon, om man vill komma till Skärholmen? 
-Ja, det är diverse artister, både svenskar och in…utländsk bakgrund. Det är i 

Skärholmen, i själva köpcentrumet… 
-Tolv börjar det, vet jag… 
-Tolv till klockan sexton. Och sedan fortsätter det på Stadsteatern, som numera också 

ligger i Skärholmen. 
-Och vad kommer att hända där? Varför ska man gå dit? 
-[…] Man kan få underhållning i alla dess former och det är gemenskapen, alltså det är 

VI. Det är inte VI och DEM. VI står i Skärholmen och tittar på kultur i alla dess varianter. 
Det är något väldigt givande!89

I denna intervju tänker Lamine Dieng spontant använda begreppet 
”invandrare”. Men han ångrar sig och snubblar på ordet innan han säger 
”[människor med] utländsk bakgrund”. Tidigare i samma intervju har Emil 

                                                 
89 TV4, ”TV4 Stockholm”, sändes: 2006.02.10 kl. 09.40 – 09.45.  
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Plisch, som är medlem i Kommittén för samordning av Mångkulturåret använt 
uttrycket ”annan bakgrund”.  

I Agenda för mångkultur skriver Yvonne Rock: ”Vi måste släppa in andra 
röster, andra historier, andra erfarenheter”. Och ”[Sverige] består av en brokig 
skara invånare med olika kulturell, etnisk och religiös bakgrund”.90 Hon skriver 
även om ”Det nya Sverige”.91 På ett ställe i Agenda för mångkultur, också det i 
Yvonne Rocks förord, beskrivs dock denna grupp som invandrare.92 I övrigt 
använder man begreppet invandrare endast med citationstecken, man skriver 
”invandrare” till exempel i formuleringen: ”att tala om ’invandrare’ och 
’svenskar’ är alldeles för grovhugget”.93 Jag tolkar Yvonne Rocks användning 
av begreppet invandrare, inte som ett misstag, utan som en medveten strategi. 
Yvonne Rock vet att invandrare i dagens Sverige är ett begrepp man använder 
sig av, trots att detta är på gränsen till inkorrekthet. Hon använder sig därför 
själv av begreppet men bara till en viss gräns. Hon måste, för att vara korrekt i 
den diskurs om Mångkulturåret som hon själv är med och försöker göra till den 
dominerande, även visa att hon är medveten om vilka begrepp som verkligen 
används i talet om mångkultur och människor med annan bakgrund än den 
svenska.  

Att tala om ”invandrare” har tidigare varit en del av talet om mångkultur 
och mångfald, men idag räknas detta inte längre som korrekt att använda om 
man vill vara del av diskursen om Mångkulturåret. Ordet invandrare används 
dock inom media när talet inte behandlar Mångkulturåret, bland annat i artikeln 
”Svensk attityd till mångfald positiv” i Svenska Dagbladet där man skriver: 
”Studie visar starkt stöd för att invandrare ska ges samma rättigheter”.94 Laclau 
& Mouffe menar att en diskurs aldrig kan bli totalt dominerande. Det kommer 
alltid att finnas parallella diskurser, det vill säga parallella sätt att uttrycka sig. 
Detta är fallet med begreppet invandrare. 

I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Nya metoder ska nå nya 
svenskar – Skansen blir flerspråkigt och Operan drar till Kista under Mång-
kulturåret”, använder man beteckningen ”invandrare”. Men i samma artikel 
förekommer även formuleringen ”nya svenskar” tre gånger samt ”utländsk 
bakgrund” en gång.95 Under rubriken ”Kritiska röster höjs mot 
                                                 
90 SOU 2005:91, s. 15. 
91 SOU 2005:91, s. 20. 
92 SOU 2005:91, s. 14. 
93 SOU 2005:91, s. 66. 
94 Billger, Ola, ”Svensk attityd till mångfald positiv”, 2005.10.26. 
95 Nandra, Ulrika, ”Nya metoder ska nå nya svenskar – Skansen blir flerspråkigt och Operan drar till 
Kista under Mångkulturåret”, 2005.11.25. 
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Mångkulturåret” i Dagens Nyheter uttalar sig skådespelaren Basia Frydman om 
Mångkulturåret:  

Ett år? Tycker man att man har gjort sin plikt sedan? Plötsligt är det invandrare som gäller 
och då ska vi vara gulliga, men sen då? Jag gick ut scenskolan för 33 år sedan. Då var jag 
ensam om att se ut som jag gör. Nu har vi några blattar här och några blattar där när det 
behövs. 96

Även i Kulturhusets tidskrift Kulturtidningen tar Mångkulturåret plats i 
diskursen. Spoken word-poeten Shima Niavarani skriver en krönika illustrerad 
med ett stort foto av henne själv och en stor rubrik i gult tvärs över bilden som 
lyder: ”Några blattar gör inte mångfald”.97 Hon använder sig inte av begreppet 
”invandrare”, utan endast av ordet ”blattar”. Det som förenar Basia Frydman 
och Shima Niavarani, och även Lamine Dieng, är att de alla själva anser sig 
tillhöra och/eller av andra placeras i, den kategori som de benämner. Detta gör 
att tecknet ”invandrare” är en mästersignifikant i diskursen om Mångkulturåret, 
det vill säga det är en nodalpunkt i människors identitet. Den som själv 
betecknar sig som ”invandrare” eller ”blatte” har inom sitt handlingsutrymme 
rätt att använda dessa tecken, medan en person vars subjektsposition inte 
innehåller mästersignifikanter av detta slag, till exempel Emil Plisch eller 
Yvonne Rock, inte har lika stor rätt att använda begreppen när de talar om 
Mångkulturåret. Tecken som ”invandrare” och ”blatte” har används och 
används fortfarande i negativa sammanhang och i dikotomiskt förhållande till 
en normerande ”svenskhet”. Frågan kvarstår därför vad som är orsaken till att 
Shima Niavarani betecknar sig själv som ”blatte”. Vilka villkor bestämmer 
hennes roll i denna kontext? Hade hon tillåtits uttala sig om Mångkulturåret om 
hon inte var ”blatte”? 

Lamine Dieng balanserar mellan en diskurs som tillåter en användning av 
ordet invandrare och en diskurs som inte gör det, det vill säga den diskurs som 
återfinns i Agenda för Mångkultur, där men hellre talar om ”Det nya Sverige” 
och därmed går runt benämningen av grupper; ett medvetet drag där ”vi” inte 
skiljs från ”de”. Ordet ”invandrare” blir här en flytande signifikant i en kamp 
mellan två diskurser och Lamine Dieng befinner sig i slagfältet mellan 
diskurserna, där han förmodligen har tilldelats dels en subjektsposition som 
representant för Mångkulturårets initiativtagare men samtidigt en ytterligare 
subjektsposition där han tillåts använda begreppet ”invandrare”, kanske för att 
                                                 
96 Klamteg, Lina, ”Kritiska röster höjs mot Mångkulturåret”, 2005.06.10. 
97 Niavarani, Shima, 2005, ”Några blattar gör inte mångfald”, s. 8 f. 
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han själv räknar sig till en grupp som i Sverige i dagligt tal benämns 
”invandrare”. Lamine Dieng har tidigare endast haft en subjektsposition i den 
mångkulturella diskursen, nämligen den som invandrad skådespelare. Men när 
han nu även företräder Mångkulturåret innehar han en dubbel position men 
därmed inte en större frihet i användandet av diskursens tecken; hans 
handlingsutrymme är begränsat till de tecken som hör till hans nya position 
som subjekt. När Lamine Dieng blir intervjuad i TV4 Stockholm blir han som 
subjekt överdeterminerad; hans båda subjektspositioner krockar – en 
antagonistisk situation uppstår – och han måste välja vilket uttalande som är 
korrekt att använda, det vill säga vilken subjektsposition som är mest 
angelägen vid detta tillfälle. Han väljer att inte använda ordet ”invandrare” och 
därmed ansluter han sig till Agenda för mångkulturs diskurs och denna diskurs 
blir i TV4 Stockholms TV-inslag den dominerande. 

5.5.1 Subjektspositionen ”blatte” 
Oscar Pripps avhandling om småföretagande syrianer och assyrier i Södertälje 
presenterades i avsnitt 3.1. Pripp introducerar begreppet ”omslutning” och 
menar att det i hans möten och intervjuer med informanter fanns en ”tredje 
närvarande” i form av den föreställning om gruppen ”invandrare”, mot vilken 
hans informanter tog spjärn i sina svar och uttalanden. I mötet med Pripp som 
forskare och företrädare för universitetsvärlden fanns en inneboende makt-
relation där Pripp var innehavare av ett tydligt tolkningsföreträde, vilken han 
själv var medveten om. Foucault menar att makt är summan av människors 
handlingar; makt skapas och omskapas i vardagliga handlingar, som tankar och 
tal. Pripps informanter befinner sig i ett underläge men använder samtidigt den 
rådande diskursen om gruppen invandrare genom att påtala hur de själva skiljer 
ut sig i denna grupp.98

I diskursen om Mångkulturåret finns också ett tolkningsföreträde och ett 
utövande av makt. Här kan även skönjas spår av den företeelse som Pripp 
kallar omslutning. Shima Niavarani innehar en position där hon, som 
självutnämnd ”blatte”, har möjlighet att uttala sig i den mediala debatten. Men 
hennes position är begränsad. Det är bara som ”blatte” eller ”invandrare” som 
hon har denna möjlighet. Hon måste i sin krönika förhålla sig till inte bara det 
faktum att hon själv kallar sig ”blatte”, utan även till den föreställning som 
finns om gruppen ”invandrare”. Hon intar – eller placeras i – en expertposition 

                                                 
98 Pripp, 2001, passim. 
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som självutnämnd ”blatte” och får därmed handlingsutrymme att uttala sig 
kritiskt om Mångkulturåret, men diskursens tolkningsföreträde ligger fort-
farande hos de som anses tillhöra den svenska kulturen, det vill säga normen. 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes beskriver i artikeln ”Det problem-
atiska systerskapet” den lucka som hon anser finns i svensk historieforskning 
när det gäller invandrare och etnicitet. De los Reyes menar att den svenska 
genusforskningen har lyckats bra med att skriva in ”kvinnan” som kategori i 
den historiska forskningen men att ”invandrarkvinnan” fortfarande saknas i 
genusforskningen och feminismen. Hon menar att etnicitet verkar på samma 
premisser som genus och klass, det vill säga skapas i social praktik och 
dikotomisk struktur där normen och den/det avvikande polariseras mot 
varandra. De los Reyes lyfter den genusvetenskapliga problematiken en nivå 
över den gängse forskningstraditionen när hon fokuserar den genus-
vetenskapliga forskningens polarisering av kategorin ”invandrarkvinna” mot 
den svenska normen. 99

Shima Niavarani undviker genom sitt handlande en placering i kategorin 
”invandrarkvinna”. Hon är i 20-års åldern och därmed relativt ung; kategorin 
”kvinna” hänvisar generellt till en äldre kategori. Att istället för ”invandrare” 
använda beteckningen ”blatte” skapar också ungdomliga associationer. Genom 
denna strategi undviker Shima Niavarani att ingå gruppen ”invandrarkvinna”, 
men den subjektsposition hon istället placeras/placerar sig i är även den en 
position som riskerar att lyftas fram som dikotomisk till den svenska normen. 

5.6 Bibliotekens positionering i Mångkulturårets diskurs 
Inom det offentliga talet om Mångkulturåret finns även ett 
biblioteksperspektiv. Detta perspektiv skulle kunna ha sin utgångspunkt i de 
bibliotekstidskrifter som publiceras i Sverige. Det finns även en mängd andra 
forum där bibliotek och bibliotekarier för debatt och samtal i det offentliga, till 
exempel i personaltidskrifter, fackföreningen DIK:s tidskrift och på 
bibliotekshemsidor på Internet. Men i dessa forum finns en påtaglig frånvaro 
och ett avvaktande vad gäller Mångkulturåret. Bibliotekstidskrifterna nämner 
Mångkulturåret endast i förbifarten, eller inte alls och tonen är en aning 
raljerande. Jag har läst 2005 års utgivning av Biblioteksbladet samt Bibliotek i 
Samhälle och det är endast i två (mycket likartade) notiser i tidskriften 

                                                 
99 de los Reyes, Paulina, 2004, ”Det problematiska systerskapet. Om ’svenskhet’ och ’invandrarskap’ 
inom svensk genushistorisk forskning”, s. 189 ff. 
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Bibliotek i Samhälle som Mångkulturåret nämns. I nummer två år 2005 skriver 
man: 

Världskulturmuseet hann knappt öppna förrän begreppet världskultur lades på sophögen, 
eller eventuellt bland returburkarna. Mångkultur skulle det heta istället, men innan 
mångkulturåret ens har hunnit börja, så har även det begreppet gallrats. Nu är det 
mångfald som gäller…100

Två nummer senare skriver man i samma tidskrift: 

Nu när begreppet design känns allergiframkallande på grund av överdosering så är det 
dags för både berättaråret och mångfaldsåret. Nu gäller det att lägga ut rätt ordridåer när 
det ska sökas pengar och projekt, hela byråkratin rullar igång med nya floskler och tomma 
ord. […] Det finns väl inget bättre sätt att skapa förståelse för andra sätt att tänka, att ta 
till sig andra kulturer och världar än genom läsning av skönlitteratur och memoarer. Så gå 
I ut och gören alla till skönläsare, så blir de glada även på Kulturrådet.101

Ingrid Atlestam, som författat båda dessa notiser i Bibliotek i Samhälle, är 
tidigt ute i sin rapportering om Mångkulturåret. Kanske är det därför hon miss-
uppfattar och kallar Mångkulturåret för Mångfaldsåret. Vad Ingrid Atlestam 
medvetet gör är att hon raljerar över Mångkulturårets flyktighet. Hon anspelar 
på samma känsla av ihålighet, och ett år som förbyts i ett annat, som beskrevs i 
det inledande avsnittet av detta kapitel. Ingrid Atlestam använder sig av 
Designåret som exempel på ihåligheten i Mångkulturåret, som ännu inte har 
startat. Men hon lyfter också fram en ihålighet i begreppen, vilken ytterligare 
byggs på av hennes missuppfattning att Mångkulturåret ska komma att heta 
Mångfaldsåret. 

Det finns tendenser i Atlestams notiser som går igen i bibliotekens posit-
ionering inom Mångkulturåret. Biblioteken förekommer mycket sparsamt i 
dagspressen när det kommer till Mångkulturåret. I en artikel i Borås tidning 
där man presenterar lokala evenemang inom ramen för Mångkulturåret skriver 
man: ”I Borås har 21 procent av befolkningen rötter i andra kulturer – och på 
Stadsbiblioteket finns 50 språk representerade.”102 Det är genom bredden inom 
sitt utbud av medier som biblioteken markerar sin position inom mångkulturen. 
Dock är detta inte direkt knutet till Mångkulturåret utan presenteras gärna som 

                                                 
100 Atlestam, Ingrid, 2005, ”Mångfald”, s.5. 
101 Atlestam, Ingrid, 2005, ”Berättande mångfald”, s. 4. 
102 Melin, Inger, ”Kultur för många – 2006 är mångkulturens år och Borås firar med en rad evenemang”, 
2005.12.31. 
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en del av den ordinarie verksamheten. Man har inställningen att ”köra på som 
vanligt”.  

Under invigningen av Mångkulturåret i Skärholmens centrum i Stockholm 
har Skärholmens bibliotek dukat upp en liten monter. Det är en soffa klädd i 
färgglatt tyg, ett litet bord med en mängd tidningar och tidskrifter, små 
gratisböcker med dikter som barn från skolor i Skärholmen har skrivit själva 
samt en broschyr som informerar om medier på andra språk än svenska. Två 
bibliotekarier i t-shirts med texten ”Ej hemlån” pratar med barn och bjuder på 
godis. På frågan vad Skärholmens bibliotek kommer att göra under Mång-
kulturåret svarar en av bibliotekarierna att: ”För oss handlar det mer om att 
visa det som vi har varje år; böcker och tidningar på många olika språk. Vi får 
inga extrapengar för Mångkulturåret på biblioteket i Skärholmen.”103

En liknande reaktion på Mångkulturåret ger också Internationella 
biblioteket i Stockholm uttryck för. När jag, cirka två månader innan 
Mångkulturårets början, hör mig för med Internationella biblioteket huruvida 
man planerar någon verksamhet inom ramen för Mångkulturåret 2006 blir 
svaret nekande. Visst kommer man att få extra pengar, men verksamheten är 
redan mångkulturell, man har medier på fler än 120 olika språk och i sin folder 
som presenterar bibliotekets verksamhet kallar man sig för ”Mångkulturell 
mötesplats”. Man skriver: ”Här bedrivs en intensiv programverksamhet med 
föreläsningar, litteraturseminarier, utställningar och konferenser, ofta i 
samarbete med utomstående organisationer.”104 Internationella biblioteket i 
Stockholm ansluter sig alltså till Mångkulturårets diskurs där man talar om 
”mötet” och ”mötesplatsen” och där det åsyftas att människor med olika 
kulturell bakgrund skall möta varandra. Man poängterar även sin ordinarie 
verksamhet som viktigare än tillfälliga satsningar av typen Mångkulturåret. 

Bibliotekens position i det offentliga talet om Mångkulturåret är av-
vaktande; biblioteken anses inte ha någon given plats i Mångkulturåret och 
verkar heller inte måna om att skaffa sig en sådan. I den följande delen av 
uppsatsen går jag vidare i min undersökning av Mångkulturårets diskurs inom 
biblioteksverksamhet. Jag presenterar mitt fältarbete vid Västerås stads-
bibliotek under Mångkulturårets två första månader (januari och februari 2006) 
och studerar hur talet om Mångkulturåret tar sig uttryck i bibliotekets 
verksamhet. Hur blir retoriken om mångkulturen till praktik?  
 
                                                 
103 Citatet är hämtat från observation 4: Invigning av Mångkulturåret. 
104 Folder från Internationella biblioteket, Kulturförvaltningen i Stockholm. 
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6 Mångkulturåret i en bibliotekskontext 

Denna del av uppsatsen bygger dels på deltagande observationer vid program-
kvällar på Västerås stadsbibliotek dels på samtal och korrespondens via e-post 
med bibliotekarier, medverkande och arrangörer. Jag har besökt tre program-
kvällar som arrangeras inom ramen för Mångkulturåret 2006, och jag har 
utifrån den diskursanalys av det offentliga talet om Mångkulturåret, som 
presenterades i uppsatsens tidigare kapitel, undersökt hur Mångkulturåret och 
dess diskurs används och inte används i bibliotekets verksamhet. Eftersom 
varken Västerås kommun eller Västerås stadsbibliotek har några uttalade 
riktlinjer eller direktiv för Mångkulturåret 2006 är det svårt att jämföra de 
lokala direktiven med Kommittén för samordning av Mångkulturårets Agenda 
för mångkultur.105 Detta kapitel fokuserar istället på att presentera valda delar 
av programverksamheten vid Västerås stadsbibliotek som arrangeras inom 
Mångkulturåret, samt se hur det offentliga talet om Mångkulturåret förhåller 
sig till denna konkreta verksamhet. När Västerås stadsbibliotek gör anspråk på 
Mångkulturåret kan detta ses som en performativ handling. Det sätt som 
Mångkulturåret används på och talas om under och i anslutning till program-
kvällarna på biblioteket skapar företeelsen ”Mångkulturåret”. 

6.1 Västerås stadsbibliotek 
I Västerås kommun går man tidigt ut och manifesterar sitt deltagande i Mång-
kulturåret 2006. Redan i december 2005 upprättar man en hemsida med 
presentation av syfte, program och projekt i kommunen under det kommande 
året.106 Kulturdirektören Lennart Fast skriver: 

                                                 
105 Enligt e-post från Ulla Arvidsson, som är nämndstrateg vid Kultur- och fritidsnämnden i Västerås 
stad, har man inte några skrivna övergripande mål eller direktiv för Mångkulturåret 2006 i Västerås. 
106 Mångkulturåret i Västerås 2006, http://www.vasteras.se/Kultur/Mangkulturaret2006/ [2006.01.25]. 
Att upprätta ett program och en hemsida i december 2005 är betydligt tidigare än till exempel Uppsala 
läns- och stadsbibliotek presenterar sina planer för Mångkulturåret. 
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Västerås är en mångkulturell stad, en styrka och fördel. Verksamheter som präglas av 
denna mångfald kommer att synliggöras under Mångkulturåret. Det handlar om 
evenemang av allehanda slag, men också av projekt som syftar till att nå nya målgrupper 
eller bredda utbudet.107

Programmet för verksamheten under Mångkulturåret är långt redan i början av 
året. Det innehåller många konserter med klassisk musik samt temakvällar med 
till exempel ”en musikalisk resa genom Brasilien”, men också föreläsningar, 
ofta med en lokal prägel. Stadsbiblioteket finns flitigt representerat i 
programmet, som sträcker sig över hela året och som kommer att fyllas på 
vartefter. I januari och februari har man tre programkvällar i bibliotekets 
hörsal: ”Tre vänföreningar med säte i Västerås […] presenterar ett program för 
interkulturellt samarbete mellan människor i länet och resp. länder och 
regioner”, ”Föreläsning om Indien” samt ”Litauisk litteraturafton”.108 Barn-
biblioteket ordnar även ”Sagor från Chile” och ”Sagor från världen”.109 Men på 
Västerås stadsbiblioteks egen hemsida, där man presenterar sitt programutbud 
är endast den förstnämnda av dessa programkvällar uttalat knuten till 
Mångkulturåret. Man skriver:  

Vänföreningarnas roll i Europasamarbetet. Nya kontakter mellan svenska och människor 
från andra länder, bosatta i Västmanland underlättas av att nya vänföreningar växer fram i 
Europaintegrationens spår. I vårt län möts människor i Vänföreningarna Västmanland- 
Nedre Schlesien, Västmanland-Gloucestershire och Svensk-litauiska föreningen i 
Mälardalen. Deras syfte är att öka kunskaperna om respektive region. I kväll presenterar 
ordförandena […] planerna för respektive förening under Mångkulturåret 2006.110

Det är således inte tydligt att detta är ett evenemang som i sig kan räknas till 
Mångkulturåret, utan endast att det är Mångkulturåret som skall diskuteras 
under denna programkväll. När dessa tre kvällar väl äger rum och man 
affischerar utanför hörsalen på biblioteket skriver man dock på samtliga tre 
affischer att kvällarna arrangeras inom ramen för Mångkulturåret 2006, även 
om formuleringarna skiljer sig åt. 

                                                 
107 Fast, Lennart, ”Etnisk och kulturell mångfald”, http://www.vasteras.se/Kultur/Mangkulturaret2006/ 
[2006.02.27]. 
108 Dessa tre programkvällar utgör grunden för mina deltagande observationer. Namnen/rubrikerna på 
programkvällarna är en aning oklara. De skiftar beroende på var de presenteras och vem som presenterar 
dem. 
109 Mångkulturåret i Västerås 2006, ”Program för Mångkulturåret 2006 i 
Västerås”, http://www.vasteras.se/Kultur/Mangkulturaret2006/Program.htm [2006.01.25].
110 Västerås stadsbibliotek, ”Program stadsbibliotekets hörsal  
januari”, http://www.bibliotek.vasteras.se/aktuellt/programhb.htm [2006.01.30]. 
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Under de tre programkvällarna talar man inte mycket om Mångkulturåret. 
Det är endast på den första kvällen som Mångkulturåret får ta plats. Men detta 
sker enbart i form av en overheadbild man har lagt upp som bakgrund under 
kvällens program. Mångkulturåret blir därför aldrig föremål för diskussion 
eller problematisering. De begrepp och tvetydigheter som förekommer i Mång-
kulturårets diskurs finns inte med under dessa programkvällar. Det är först i 
mina samtal och e-postkorrespondenser som Mångkulturåret blir föremål för 
uttalanden. 

6.2 Att göra anspråk på Mångkulturåret 
Detta avsnitt består av en etnografisk beskrivning, vilken syftar till att ge en 
inblick i och förståelse för den första programkvällen som arrangeras på 
Västerås stadsbibliotek inom ramen för Mångkulturåret 2006. Den har rubriken 
”Vänföreningarnas roll i europasamarbetet”. De två senare programkvällarna 
som också är föremål för undersökningen kommer att beskrivas i kommande 
avsnitt men då inte i formen av en längre etnografi, utan istället utifrån de 
teman som jag väljer att presentera och analysera. 

6.2.1 ”Föreningslivet spelar en betydelsefull roll…” 
Det är januari och mörkt och fuktigt utomhus. Västerås gågator är upplysta av 
gatlampor och affärer som fortfarande är öppna. Stadsbiblioteket ligger lite 
gömt i mörkret där affärsgatorna slutar och bilvägen tar sin början, en hög 
tegelbyggnad med guldskylt och uppvärmda handtag till den stora ytterdörren.  

Det är ett stort bibliotek. Lokalerna är luftiga och det är gott om plats för 
de fåtaliga besökarna. Biblioteket har öppet ända till halv åtta på vardagar, 
ännu är det ingen brådska att gå hem. Det är tisdag och klockan är strax före 
sex på kvällen. Besökarna sitter och läser tidningar i de stora bruna 
läderfåtöljerna eller pratar med varandra, ganska högljutt – det känns tillåtet 
trots att vi är på ett bibliotek – vid den här tiden på dygnet. Man hör personalen 
som plockar med böcker och bokvagnar: ett metodiskt skrammel, och 
ventilationen som brusar ljudligt. 

Biblioteket består av två hus med flera våningar i olika terrasser. Det ger 
intrycket av att ha växt ur en lokal och in i en annan, en glasgång leder över 
den mörka bilvägen till nästa hus, där fackbiblioteket huserar. Här finns också 
mycket utrymme, många läsplatser och stolar. Mitt i salen tornar en mängd 
tidningsställ med facktidskrifter upp sig, inbjudande och lättillgängliga. 
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Tillbaka i det första av husen möter jag en stor pekande skylt med texten 
”Tidningar på invandrarspråk”. Jag följer pilens riktning upp på den tredje 
våningen och finner längst bort i ett hörn en ganska liten hylla med ett tjugotal 
tidskrifter på utländska språk, vilka dessa språk är kan jag inte lista ut eftersom 
tidskrifter och tidskriftssamlare endast är märkta med titel och årtal.  

Spår av Mångkulturåret är mycket sällsynt på detta bibliotek. En liten 
utställning i en glasmonter längs en vägg visar ”modern stickning” och på 
anslagstavlan med rubriken ”Västerås stad informerar” handlar informationen 
om trafik, miljö och handikappanpassning. Men utanför den stora hörsalen där 
kvällen program ska gå av stapeln sitter en uppkopierad gul affisch i A3-format 
som meddelar att i kväll ska tre vänföreningar tala om sin roll i 
europasamarbetet och detta ordas inom ramen för ”Mångkulturåret 2006”, 
skrivet med fetstil. 

Inne i hörsalen, som är stor och lite mörk med träpanel på väggarna och ett 
grönt sammetsdraperi vid den lilla scenen, står bord med färgglada broschyrer 
och solkiga små bordsflaggor uppradade. Det är lite svårt att urskilja vilka de 
här vänföreningarna är, och vilka länder det är som ska föreställa vara vänner 
med varandra, men jag tycker mig kunna utläsa att det handlar om Polen, 
Litauen och Storbritannien. Längst fram i rummet står en overheadapparat 
påslagen och en svartvit overhead visar Mångkulturårets logotyp och texten: 

Syfte: Etnisk och kulturell mångfald, integration och internationell förståelse. Regeringen 
har utlyst 2006 till Mångkulturår. Ett år som ska upplevas som jämställt och lika 
tillgängligt av alla. Föreningslivet spelar en betydelsefull roll som mötesplats för 
människor med olika bakgrund, för kunskapsöverföring, dialog och debatt om attityder 
och ”bilden av varandra”. 

Salen börjar långsamt fyllas på med folk. De flesta är äldre, kanske nyblivna 
pensionärer. Man talar svenska i publiken, utan brytning. Kanske tycker jag 
mig höra polska och finlandssvenska talas i ett hörn. I allmänhet verkar 
besökarna bekanta med varandra. Det hörs en hel del hejanden, prat och ”kom-
mer du i morgon kväll?” Jag lägger också märke till att det är en majoritet av 
manliga besökare i lokalen, vilket enligt min mening är ovanligt i biblioteks- 
och kultursammanhang.  

Klockan blir sju och det är dags att börja. En äldre dam äntrar scenen. Hon 
har myggmikrofon, presenterar sig som ”Margareta”, ler och hälsar oss 
välkomna. Hon kommenterar kort overheaden bakom sig med att detta är det 
officiella syftet med Mångkulturåret och att vi kan läsa innantill själva. Hon 
låter texten ligga kvar och byter snabbt ämne till kvällens program. Vi ska få 
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lyssna till tre vänföreningar som sysslar med ”interkulturella samarbeten”; det 
handlar om möten mellan människor. Margareta använder termen ”svenskar” 
och kommenterar själv detta med att ”det är ett konstigt begrepp som ju kan 
innefatta flera kulturer”. Syftet med kvällen är att diskutera hur dessa tre 
vänföreningar, som Margareta presenterar som ”Västmanland- Nedre 
Schlesien”, ”Västmanland- Gloucestershire” och ”Svensk-litauiska fören-
ingen”, ska komma in i europasamarbetet. Hon lämnar över ordet till en lite 
äldre man från vänföreningen Västmanland- Nedre Schlesien. Han ursäktar sitt 
dåliga polska uttal och berättar att hans förening består av andra människor 
som ”…tillhör samma gäng som jag. Vi har inga rötter men vi har intresse i 
Polen”. Han fortsätter sin presentation med att berätta att Polen är ett ”gammalt 
kulturland med en dramatisk historia, som vi inte ska gå in på nu”. 
Vänföreningen bildades år 2000 och fungerar som ett kontaktforum, och länk 
mellan regionen Nedre Schlesien och Västmanland till exempel för skolor och 
myndigheter. Mikrofonen lämnas över till en annan man, som sitter i publiken 
och som får berätta om ett svenskt luciafirande han bevittnat i Nedre Schlesien 
under en resa. ”Alla sjöng på svenska och det var i den största salen på 
universitetet”. Man planerar ytterligare resor, vilket visar sig vara gemensamt 
för samtliga föreningar under denna kväll.  

Nästa talare, som också är en äldre man, inleder med att meddela att hans 
förening, som vill skapa vänskap mellan Västmanland och den engelska 
regionen Gloucestershire, ”i stort sett har samma syfte” som den tidigare 
presenterade föreningen. Man vill vara en brobyggare mellan regionerna. Han 
talar om EU och EU-projekt som en möjlighet att uppnå detta. Denna förening 
vill starta en studiecirkel för att sedan göra en studieresa till England. 
Planerade punkter för en studiecirkel är bland annat: ”England och EU”, 
”Geografi, turism, kultur, sevärdheter”, ”Näringsliv och historia” (här är det 
föreslagit att man kan göra grupparbeten av ”det slag man gör i skolan” till 
exempel inom ämnena: ”Flyget i Gloucestershire”, ”Sjöfarten Gloucestershire” 
eller ”Gloucestershires militärhistoria”) samt ”Engelsk kultur i form av seder 
och bruk såsom: ’High tea’, ’fish n’ chips’ och ’golf’ ”. 

Kvällens tredje talare representerar Svensk-litauiska föreningen i Väst-
manland och är även han en äldre man. Han berättar om kulturevenemang som 
föreningen varit med och arrangerat. Bland annat har man haft konserter med 
litauiska musiker och man planerar även en litauisk litteraturafton, med en poet 
från Litauen som läser egna dikter på litauiska, senare i februari. Jag vet att 
även detta evenemang kommer att arrangeras inom Mångkulturåret men det 
nämns inte här och nu. 
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Kvällen avslutas med en före detta byrådirektör inom kommunen som 
uppenbarligen är en van och uppskattad talare. Han pratar om sig själv och sina 
egna semesterupplevelser av Storbritannien. Publiken skrattar och Margareta, 
som inledde kvällen och fortfarande har sin mikrofonmygga på sig, hörs då och 
då klucka åt lustigheter och lågt kommentera uttalanden. Denna man ska leda 
studiecirkeln och den efterföljande resan till Gloucestershire. Han skickar runt 
en lista med intresseanmälningar, och intresset verkar onekligen stort. Kvällen 
avslutas med frågor till de medverkande föreningarna, men några sådana finns 
inte från publiken sida så Margareta ber oss ta en till titt på borden med 
broschyrer och information och sedan utbryter ett liknande mingel som vid 
kvällen början. Det är uppenbart en väl integrerad samling människor här i 
kväll. Jag går ut i Västerås nu ännu mörkare januarikväll. Går genom de nu 
folktomma och för kvällen stängda affärsgatorna bort mot tågstationen. 

Den här programkvällen på Västerås stadsbibliotek är ett startskott för 
Mångkulturåret 2006. Mångkulturåret är en färsk företeelse. Även om 
begreppet mångkultur har använts frekvent inom kultursammanhang i Sverige 
under en tid och initiativet att utlysa ett mångkulturår har omtalats i den 
mediala debatten, har den officiella invigningen av Mångkulturåret inte ägt 
rum ännu och den officiella hemsidan är knappt färdigställd. Man har således 
under denna kväll stor frihet i sin användning av Mångkulturåret. Under 
kvällen intar Mångkulturåret till en början en självklar position inom talet. Det 
är en overheadbild med en programförklaring som inleder och avslutar den 
före-ställning som spelas upp i bibliotekets hörsal. Men ansatsen man har – att 
under kvällen utgå ifrån Mångkulturåret när man presenterar och diskuterar de 
Västeråsbaserade vänföreningarnas arbete – följs inte upp. Kvällen ändrar 
riktning och Mångkulturåret rinner ut i sanden. 

Programkvällen där tre föreningar från Västeråstrakten möts och diskuterar 
sin verksamhet inger känslan av att vara en relativt sluten företeelse. De 
medverkande känner till varandra sedan tidigare och programkvällen är snarare 
en arena för bekräftelser av redan införstådda värderingar och mål, än ett forum 
där nya tankar och problematiseringar växer fram. Bibliotekets programkvällar 
är en arena där vitt skilda företeelser får spelrum och därmed finns utrymme 
både att agera som en del av den auktoritära institution som biblioteket är samt 
att ta Mångkulturåret i anspråk. Arrangörer och medverkande intar båda dessa 
positioner under programkvällen. 
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6.3 Tal om möte 
När Mångkulturåret officiellt invigs i Skärholmens centrum i Stockholm är 
Skärholmens bibliotek på plats. Man delar ut ett informationsblad om sin 
verksamhet och om de många språk man erbjuder medier på. Detta 
informationsblad har titeln: ”Möt världen på biblioteket”.111  

I uppsatsens föregående kapitel togs ”kulturmötet” och talet om ”möten 
mellan människor” upp som exempel på hur diskursen om Mångkulturåret 
hade utvecklats – eller önskade att utvecklas – från ett tal om det dynamiska 
mötet mellan olika kulturer till ett tal om möten mellan individer i syfte att 
främja integration och demokrati. Även på Västerås stadsbibliotek innehåller 
talet om Mångkulturåret tal om ”möten” och ”mötesplatser”. När jag frågar 
efter en definition av begreppet mångkultur får jag följande svar av Ulla 
Arvidsson, som är nämndstrateg vid Västerås kommun och ansvarig för Mång-
kulturårets program inom kommunen:  

Mångkultur är när flera olika kulturer möts. Vi har uppmanat våra utförare att skicka in de 
arrangemang som det går att sätta ”mångkulturstämpel” på […] Vi har tyckt att det passar 
eftersom det handlar om andra kulturer än vår svenska. 

Mötet på biblioteket sker i form av programkvällar. Men det är frågan om ett 
möte på avstånd. På den första programkvällen som jag besöker (”Vän-
föreningarnas roll i europasamarbetet”) finns ingen främmande kultur att möta. 
Man talar om de länder med vilka man har upprättat förbindelser och 
vänskapsband men det finns ingen representant från dessa länder att möta och 
publiken är endast närvarande som passiva åskådare. Det är aldrig fråga om ett 
samtal utan det är talare och lyssnare. Mötet är i praktiken en uppladdning 
inför ett kommande möte; för det är ingen tvekan om att mötet kommer att ske. 
På programkvällen om vänföreningarnas roll i europasamarbetet talar man 
både om resor och studiecirklar; det är där man kommer att möta, det som Ulla 
Arvidsson benämner, ”andra kulturer”.  

6.3.1 ”Kunskap om varandras kulturer”  
Programkvällen som man på bibliotekets programblad kallar ”Indien – 
världens största demokrati i dynamisk utveckling” äger också den rum i 
bibliotekets hörsal. Arrangörer är, tillsammans med stadsbiblioteket, 

                                                 
111 Folder från Biblioteken i Skärholmen och Bredäng, Kulturförvaltningen i Stockholm. 
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Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås. I bibliotekets programblad beskrivs 
kvällen med följande påstående: 

Att resa i Indien lämnar ingen oberörd. Få länder skapar så starka känslor och ger så 
bestående intryck. Kanske för att landet är allt annat än homogent. Här finns allt! Vad är 
då sant och hur ser dagens Indien ut? 112  

Föreläsaren heter Martin och arbetar på ett kommersiellt reseföretag.113 Han 
inleder sitt föredrag med att intyga att de resor som han är med och anordnar 
inte är vanliga turistresor utan ”längre resor med lite djupare kulturellt 
innehåll”. När jag via e-post ställer frågor till Martin om hans föreläsning och 
dess anknytning till begreppet ”mångkultur” skriver han att på grund av den 
ökande tillgängligheten krymper världen alltmer och idag: ”har vi hela världen 
i vårt sinne. Det ställer högre krav på den enskilde individen att hålla sig a jour 
om andra kulturer och förhållanden.” Martin menar att det är svårt att sålla 
fram den informationen i ”mediabruset” och han tror därför att den mer 
personliga fördjupningen, i form av till exempel en föreläsning, är viktig. Han 
skriver också att ”kunskap om varandras kulturer minskar avstånden och ökar 
möjligheten till förståelse”. Vad är då denna ”kunskap” som Martin menar sig 
förmedla med programkvällen på Västerås stadsbibliotek? Och vilka är det 
som ingår i det ”vi” Martin menar har ”hela världen i sitt sinne”? 

Föreläsningen är tämligen traditionell med personliga berättelser och fakta 
varvat med egenhändigt tagna diabilder från Martins egna resor till Indien. Det 
märks att Martin är en god och van talare. Samspelet mellan bilder och tal är 
lagom avvägt och publiken verkar nöjd. Det är mycket tyst i den mörka salen, 
ibland hörs skratt och då är det ganska högljutt. Vid ett enda tillfälle kommer 
en kommentar från publiken. Martin har talat om mat och restauranger. Han 
visar en bild på sig själv i vitt linne och med utvuxet ”semesterskägg”. Han 
sitter med ett ganska litet barn i knät (uppenbarligen hans eget) och äter med 
handen från en plåttallrik med olika matenheter, man kan urskilja något vitt 
som liknar ris. Martin säger att som vi kan se äter han med höger hand och 
detta är viktigt i Indien. ”Vänster hand, vad gör man med den?”, frågar Martin. 
”Toaletten!”, hörs en mörk kraftig mansröst från publiken. Martin ser en aning 
generad ut. Frågan var uppenbarligen retoriskt ställd. ”Ja”, säger han och går 
snabbt vidare i sin föreläsning.  

                                                 
112 Västerås stadsbibliotek: ”Programblad för februari 2006”. 
113 De personer som figurerar i uppsatsen och som jag även har intervjuat, bland andra Martin, har 
fingerade namn. 
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Diabilderna har en viktig funktion under denna programkväll. Det är 
proffsiga skarpa fotografier i klara färger, som får illustrera det som sägs. Ett 
flertal bilder föreställer grupper av kvinnor i olika konstellationer som trängs 
framför kameran. Kvinnorna ler och skrattar, deras kläder är färgglada och med 
mycket tyg. När Martin visar dessa bilder talar han bland annat om Indiens 
växande befolkning, han talar om ”miljarder”. Han nämner även andra extrema 
uppgifter, såsom ett område i Indien där det regnar tolv meter per år, vilket han 
jämför med siffran för Stockholm som är 60 centimeter. 

Bilderna av de indiska kvinnorna får också illustrera tal om ”äktenskapet” 
och ”kvinnans situation”. Martin berättar om Indiens kvinnoöverskott, om hur 
döttrar måste giftas bort och hur detta kostar familjen mycket pengar i hemgift. 
Men han påpekar också att situationen för de indiska kvinnorna är annorlunda i 
städerna, jämfört med landsbygden. Han visar en bild på två unga kvinnor som 
står på en strand. De har moderna frisyrer och är klädda i jeans och t-shirt 
istället för de färgglada saris som synts på de tidigare bilderna. Denna bild 
visar bara två kvinnor, till skillnad från de tidigare (och senare) bilder Martin 
visar under sin föreläsning, som alla föreställer stora grupper av indiska 
kvinnor. Martin säger att en av dessa flickor är sambo med sin pojkvän, de är 
inte gifta, och det är ganska vanligt i städerna. Skillnaden mellan stad och 
landsbygd är stor i detta avseende.  

Skillnaden mellan stad och land i Indien blir i Martins tal, och i de bilder 
han visar, en symbol för skillnaden mellan öst och väst; mellan livet i Sverige 
och livet i den ”andra kulturen”. Reseföretaget som Martin arbetar för har en 
uttalad hållning att anordna resor med ett ”lite djupare kulturellt innehåll”. 
Man använder alltså den antropologiska definitionen av begreppet kultur och 
positionerar denna kultur emot den svenska civilisationen. Dikotomin 
kultur/civilisation skapas och placeras i den redan existerande traditionen av 
dikotomierna: öst/väst och stad/land.114 Mötet med en främmande kultur blir till 
mötet med den Andre, vilken identifieras som den kulturella främlingen i 
motsats till den civiliserade västerlänningen. Genom sitt tal om Indien skapar 
Martin bilden av den Andre men han utför också en makthandling; han ute-
sluter denna andre ur diskursen. Det är Martin själv som tolkar den Indiska 
kulturen. Han presenterar ”det främmande” för publiken på Västerås stads-
bibliotek och detta legitimeras av att han använder sina egna ord och berättar 

                                                 
114 Jfr avsnittet ”Skapandet av ’svenskhet’” där dikotomierna manligt/kvinnligt, rationalitet/sensualism 
och progressivitet/bakåtsträvande står som symboler för föreställningen om skillnad mellan orienten och 
västvärlden. 
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utifrån sina egna upplevelser. Indien och den indiska befolkningen har inte 
själva något utrymme i diskursen och Martins ord blir i detta sammanhang en 
oemotsagd sanning. 

Martins föredrag handlar inte om ett möte med en ”främmande kultur”. 
Den indiska kulturen är inte närvarande i hörsalen på Västerås stadsbibliotek. 
Det som är närvarande är det som Martin själv kallar för ”kunskap om 
varandras kulturer”, det vill säga hans egen berättelse om Indien och dess 
kultur, indirekt i relation till Sverige. Detta är en förberedelse inför ett möte. 
Publiken i hörsalen förbereds inför en eventuell kommande resa till Indien och 
man görs redo för en konfrontation med det främmande, kanske kan man 
besparas en så kallad ”kulturkrock” om man är förberedd och innehavare av 
kunskap? 

”Indien är ett kollektivt samhälle”, säger Martin. ”Man är nära varandra 
rent fysiskt.” Han går fram till en person i publiken och ställer sig mycket nära. 
”I Sverige har man en meter på alla sidor runt sig som är ens eget område, dit 
ingen får komma. I Indien bryts detta hela tiden. Det fungerar bra när man är i 
form men ibland måste man gå in på sitt hotellrum och ladda batterierna”. 
Närgångenheten gör också att man bryter sina normer, att det är lätt att komma 
nära människor. Att till exempel bli hembjuden på middag menar Martin är 
helt ofarligt i Indien. Martin säger att det finns ”mycket regler, kulturella 
regler” i Indien. Han visar en bild på en plansch med indiska trafikskyltar. 
Publiken skrattar lite eftersom många av symbolernas betydelse är en aning 
förvirrande. ”Det finns inga kulturella poliser som kommer och knackar på 
axeln”, säger Martin. 

Han talar utifrån egna erfarenheter när han berättar om en känsla av att 
behöva ”ladda batterierna”; han måste vara i form när han möter den Andre. 
De ”kulturella regler” som Martin hänvisar till gör att mötet med den Andre 
blir mer lättillgängligt än det skulle ha varit i den svenska kulturen. Genom att 
påvisa så kallade ”kulturella skillnader” skapas dynamik och polemik mellan 
västerlänningen och det främmande. Om Martin istället för att lyfta fram det 
som han upplever som annorlunda med Indien och dess befolkning, sökte efter 
likheter skulle ett kommande möte inte vara lika lockande. Martin arbetar som 
försäljare av resor och det är delvis i denna roll som han föreläser på Västerås 
stadsbibliotek. För att locka till köp av resor måste skillnad påvisas och nya 
kulturella upplevelser användas som lockbete. Att därför benämna denna 
föreläsning som mångkultur torde gå tvärs emot de intentioner som Kommittén 
för samordning av Mångkulturåret redovisar i Agenda för mångkultur. Martins 
tal om skillnad går hand i hand med den första etappen i integrationstanken: för 
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att kunna skapa ett nytt sätt att förhålla sig till de kulturella yttringar som inte 
anses svenska måste dessa lyftas upp som annorlunda. Men Martins 
föreläsning stannar efter det första steget; han skapar skillnad utan att därefter 
skapa likhet. Genom sitt tolkningsföreträde har Martin en subjektsposition där 
han har möjlighet att uttala sig om Indien och skapa en dynamik mellan den 
indiska och den svenska kulturen genom att utmåla Indien som kulturellt i 
förhållande till Sverige som civiliserat och neutralt. Han behöver inte skapa 
likhet eftersom den kultur han beskriver inte är, eller ska bli, en del av det 
svenska samhället. 

6.3.2 ”Vi får hjälpas åt – kommunicera och vara en familj på 
riktigt!” 
Till skillnad från föreläsningen om Indien har programkvällen ”Litauisk 
litteraturafton” förutsättningarna att bli ett faktiskt möte. Men även under 
denna kväll finns tydliga tendenser av förberedelse inför ett kommande möte. 
Kvällen arrangeras av Svensk-litauiska föreningen i Mälardalen (en av de 
föreningar som presenterades på programkvällen ”Vänföreningarnas roll i 
europasamarbetet”) i samarbete med Litauens ambassad och stadsbiblioteket. 
Kvällens program kretsar kring den litauiske poeten, översättaren och kritikern 
Kornelijus Paletis. Han har rest till Västerås från sitt hemland Litauen och 
under kvällen håller han ett långt anförande på engelska om den litauiska 
litteraturen, dess villkor idag samt under den sovjetiska ockupationen. Han 
läser även flera av sina egna dikter på litauiska, vilka sedan tolkas av den 
svenska skådespelaren Maria af Malmborg. Under kvällen medverkar också 
Liana Ruokyte, som är kulturattaché på Litauens ambassad i Stockholm.  

Mannen som inleder kvällen känner jag igen från den litauiska 
vänföreningen. Han heter Per och är en äldre man med dubbelknäppt mörkblå 
kostym. Han hälsar oss välkomna och berättar att kvällen arrangeras i 
anslutning till Litauens nationaldag den 16/2. ”Men det var mycket annat som 
hände i Stockholm då, så vi kunde inte få hit de vi ville”. Per presenterar 
kvällens medverkande och meddelar sedan att i pausen finns det böcker att 
köpa. ”Så att ni vet att det finns denna fantastiska kulturskatt från Litauen att ta 
del av!” Han berättar också att man vill ”köra igång en bokcirkel. Läsa 
litauiska böcker och diskutera dem – det kan vara intressant!” Han uppmanar 
de som är intresserade att skriva upp sina namn på en lista.  

Liana Ruokyte får ordet och meddelar att man ”vill att kvällen ska ta 
formen av ett samtal mer än en konferens”. Vi är välkomna att hela tiden ställa 
frågor. ”Vi får hjälpas åt – kommunicera och vara en familj på riktigt!”, säger 
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hon. Detta kommer dock inte att ske i särskilt stor utsträckning. Publiken är en 
aning trög eller blyg och det är först på slutet som man vågar man sig på att 
ställa några få frågor, bland annat om det litauiska språkets ursprung. Även 
Kornelijus Paletis påpekar att han vill föra samtal med publiken: ”Not talkning, 
but conversation”, uppmanar han. När Kornelijus har talat ungefär en halv-
timme utan att bli avbruten av publiken bryter Per av och säger att om man vill 
ställa frågor går det bara att göra det på svenska också, så kan Liana översätta 
till engelska eller litauiska. 

När det är dags för kvällen poesiläsning står Kornelijus vid en mikrofon på 
stativ mitt på scenen. Bredvid honom står skådespelaren Maria. Kornelijus 
börjar att läsa; hans röst är ganska mörk och han läser snabbt och entonigt. Det 
främmande litauiska språket gör att intrycket påminner om en katolsk mässa 
och ett rabblande av ord. Marias läsning av samma dikt är på många sätt det 
motsatta. Hon läser långsamt och med många pauser och betoningar. Hon 
avslutar ibland lite frågande och med en glimt i ögat mot oss i publiken. 
Kornelijus fortsätter med nästa dikt. Det handlar om en kyrkogård och unga 
flickor som dricker billigt starkvin. Hans röst blir starkare och starkare för att 
sedan klinga av mot slutet. Marias läsning av samma dikt är helt annorlunda. 
Hon lägger in en humor och en flirt med publiken. Hon tittar upp medan 
Kornelijus hela tiden tittar rakt ner i sina papper. Det blir mycket tydligt att det 
handlar om tolkning. Att detta nästan överdrivs av de medverkande; man vill 
signalera tolkning. Efter läsningarna gör man en paus som tillåter oss att 
studera bokborden i den bakre delen av lokalen närmare. Vi dricker cider som 
har dukats upp och tittar på litauiska diktantologier från bokförlaget Tranan. 
Jag hör två kvinnor som talar om uppläsningen. Den ena säger att: ”det 
tydligen är mycket beroende på tradition, hur man framför dikter.” Och den 
andra kvinnan nickar och håller med. 

Att Kornelijus och Marias uppläsningar skiljer sig åt, vilket inte behöver 
vara ett medvetet drag, skapar en dynamik mellan dem. Det blir en 
föreställning som väcker känslor och frågor. Detta tolkas av de två kvinnorna i 
publiken som tecken på traditionella skillnader, det vill säga skillnader mellan 
den litauiska och den svenska kulturen. Genom att Kornelijus och Maria 
framför Kornelijus dikter i skilda tolkningar skapas en polarisering mellan det 
Litauiska språket (som för publiken framstår som främmande) och svenskan. 
Det finns också en dynamik i det faktum att Kornelijus är man och Maria 
kvinna, att han gör ett tillbakadraget och mycket intellektuellt intryck medan 
hon skrattar och därmed presenterar sig som känslomässig, traditionellt 
kvinnlig och mer vänligt inställd till publiken. Genom denna dynamik skapas 
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en skillnad, vilken tolkas som skillnaden mellan Sverige och Litauen. Skillnad 
leder till nyfikenhet och nyfikenhet leder till möten, vilket är det uttalade målet 
för denna programkväll. Den ram utifrån vilken publiken tolkar denna dynamik 
är tradition. Detta kan fungera som en ekvivalenskedja i diskursen. Det vill 
säga som tecken som binds samman för att skapa mening.  

De två kvinnor som jag i pausen hör kommentera kvällens dikt-
uppläsningar har gjort tolkningen att det är tradition som avgör på vilket sätt 
Kornelijus väljer att framföra sina dikter. Den subjektsposition som tillskrivs 
den litauiska poeten Kornelijus är en position där det kulturella arvet, det vill 
säga traditionen, förväntas vara det dominerande skälet till ett specifikt 
handlande.  

Det som skiljer den litauiska litteraturaftonen från föreläsningen om Indien 
och programkvällen om Vänföreningarna är att här finns förutsättningarna för 
det ”möte” som eftersträvas inom bibliotekets och arrangörernas tal om 
Mångkulturåret. Under kvällen delar Svensk-litauiska föreningen ut ett litet 
informationsblad om sin verksamhet. På detta kan man läsa att: ”Föreningen 
vill skapa mötesplatser för människor med intresse för Litauen…” Det är detta 
som man ägnar sig åt denna kväll i stadsbibliotekets hörsal. Man skapar en 
mötesplats, inte för olika kulturer, utan för människor med intresse för landet 
Litauen. Mötesplatsen är skapad – diskursen är materialiserad – men det är 
osäkert om ”mötet” äger rum denna kväll. (Huruvida publiken på Västerås 
stadsbibliotek upplever att de har ”mött” något nytt faller utanför denna 
undersöknings ramar.) Programkvällen blir en presentation av Litauen, ett 
uppträdande inför en publik. Den tar samma form som de andra två program-
kvällarna trots att förutsättningarna skiljer sig åt. 

I diskursen om Mångkulturåret på Västerås stadsbibliotek är ”mötet” och 
”mötesplatsen” nodalpunkter; dessa tecken är knutar i ett nät runt vilka andra 
tecken, som till exempel den litauiska litteraturen, strukturerar sig. Man vill att 
talet om den litauiska litteraturen ska ta formen av ett samtal, man vill implicit 
skapa ett möte eller en mötesplats genom att föra samtal mellan företrädare för 
den litauiska kulturen och de människor som sökt sig till Västerås stads-
bibliotek som åhörare. Winther Jörgensen & Phillips skriver att nästan alla 
nodalpunkter har gemensamt att de är ”tomma tecken”, utan att kombineras 
med andra tecken i diskursen saknar nodalpunkterna innehåll.115 Detta gäller 

                                                 
115 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 57 f. 
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för tecknet ”möte” och ”mötesplats”. Deras mening i diskursen om 
Mångkulturåret görs begriplig endast om de sammankopplas med andra tecken.  

Det råder vissa oenigheter hos arrangörerna angående denna programkvälls 
giltighet som mångkulturell. Bibliotekarien Olof, som är ansvarig för 
bibliotekets programverksamhet, skriver till mig att han är osäker på hur 
Mångkulturåret ska definieras. Han ”har för sig att det ska handla om 
utomeuropeisk kultur” och då faller ju den litauisk litteraturaftonen utanför 
begreppet, menar han. Olof skriver också att ”det inte är jag som säger att det 
[programkvällarna] är mångkultur”. Västerås stadsbibliotek har inte benämnt 
dessa som evenemang inom Mångkulturåret på sitt programblad eller sin 
hemsida. Men de finns med på programmet på Västerås stads hemsida för 
Mångkulturåret 2006. Programkvällarna presenteras också som ”mång-
kulturella”, om än endast flyktigt, av sina medverkande. Att benämna de olika 
uppfattningar (eller missuppfattningar) om vad Mångkulturåret är, och syftar 
till, som kamp om tolkningsföreträde mellan olika diskurser är inte korrekt. 
Bibliotekarien Olof är inte säker i sina uttalanden. Han ”har för sig” och ”tror 
väl att”. Hans uttalanden signalerar en tydlig osäkerhet. Medan arrangören 
Margareta och nämndstrategen Ulla Arvidsson genom tydlighet och en 
bestämd ton ger sina uttalanden en större tyngd. Men om dessa programkvällar 
ska kunna bli trovärdiga som projekt inom Mångkulturåret på Västerås stads-
bibliotek räcker det inte med Margaretas och Ulla Arvidssons auktoritära 
uttalanden. Dels måste Mångkulturåret vara närvarande under själva evene-
mangen och dels måste bibliotekets egna representanter vara övertygande i sitt 
tal om projekten som mångkulturella. Diskursens tolkningsföreträde kan 
därmed sägas ligga hos bibliotekarien Olof och hans kollegor snarare än hos 
Västerås stad eller Margareta i rollen som arrangör. 

För Judith Butler innebär ett performativt uttalande ett yttrande som 
innehar en position av förverkligande och skapande. Hon menar att ett upp-
repande av så kallade talakter skapar diskursiv stabilitet.116 De diktuppläsningar 
som är centrala företeelser på den litauiska litteraturaftonen kan ses som 
performativa handlingar. De medverkande skapar skillnad och lockar därmed 
publiken till samtal och ”möten”. Det är skådespelaren Maria som tolkar 
Kornelijus dikter. Hon tar sig en sorts ”konstnärlig frihet” i sina läsningar 
genom att framföra texten på, vad som uppfattas som, ett fundamentalt 
annorlunda sätt. Det är Maria som tolkar Kornelijus; det är Sverige som tar sig 

                                                 
116 Rosenberg, 2005, s. 15. 
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rätten att tolka Litauen. Genom uppläsningarna skapas skillnad; genom det 
performativa talet skapas dynamiken mellan den litauiska kulturen och den 
svenska normaliteten. 

Det faktum att talet är en performativ handling visas också i Olof osäkerhet 
i fråga om Mångkulturåret. Trots att Margareta och Ulla Arvidsson ger ett 
tvärsäkert intryck angående programkvällarnas giltighet som mångkulturella 
infinner sig inte en övertygande mångkulturstämpel. Olofs osäkerhet i sina ut-
talanden och i sitt förhållningssätt till programkvällarna som mångkulturell 
verksamhet fungerar, tillsammans med bibliotekets avvaktande förhållnings-
sätt, som ett återskapande av den känsla av ihålighet som finns inneboende i 
Mångkulturårets diskurs. Den avvaktande hållningen gentemot Mångkulturåret 
blir en upprepning av talakter, vilken skapar en auktoritet och stabilitet i 
bibliotekets förhållningssätt som inte rubbas eftersom Västerås kommun och 
Margareta som arrangör inte är tillräckligt övertygande.  

Gemensamt för den programverksamhet som arrangeras som mångkultur 
under januari och februari 2006 är att man vill presentera världen. Man vill, 
som Martin uttrycker det, förmedla ”kunskap om andra kulturer”. Det är detta 
som är Mångkulturåret på Västerås stadsbibliotek. Även inom program-
verksamheten på Västerås stadsbibliotek finns en hållning där man, liksom 
Kommittén för samordning av Mångkulturåret, garderar sig mot kortsiktighet. 
Att arrangörerna av programkvällarna använder sig av Mångkulturåret har 
förmodligen syftet att ge en tyngre och mer seriös profil åt verksamheten, men 
ger istället intrycket att man vill ”hoppa på en trend” och kalla sin vanliga 
verksamhet för mångkulturell. Detta resulterar i en påklistrad mångkulturalism, 
en efterhandskonstruktion. Att benämna dessa evenemang mångkultur är inte 
en reflekterad handling. Att anklaga programkvällarna på Västerås stads-
bibliotek, och indirekt Mångkulturåret, för att reproducera koloniala tanke-
traditioner genom att använda koloniala berättargrepp och bildsymbolik skulle 
därför vara missriktat. Verksamheten är inte menad att vara mångkultur och 
ska därför heller inte bedömas som mångkultur inom ramen för Mångkulturåret 
2006.  

6.3.3 Hur definieras ett möte? 
Att i tal om kulturer också tala om möten har varit vedertaget i den 
västerländska diskursen en längre tid. I avsnittet ”Kulturmötet” beskrevs hur 
man i diskursen om Mångkulturåret positionerade sig mot ett tidigare tal om 
”möten mellan kulturer” genom att tala om möten i termer av individer och 
demokrati. På Västerås stadsbibliotek är tal om möten frekvent förekommande 
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inom den mångkulturella diskursen. Men vilken definition av begreppet möte 
är det som åsyftas? När sker ett möte och vem avgör mötets giltighet? Under 
programkvällen ”Indien – värden största demokrati i dynamisk utveckling” var 
det föreläsaren Martin som hade en position som tillät honom att definiera den 
indiska kulturen som den Andre. Under programkvällen ”Litauisk litteratur-
afton” önskade arrangörer och medverkande att kvällen skulle ta formen av ett 
samtal och att detta skulle möjliggöra ett möte. Eftersom programkvällen 
snarare blev en föreläsning än ett samtal torde detta tolkas som att mötet aldrig 
blev av. 

I min läsning av Stina Magnussons magisteruppsats Integrationsprojekt på 
två bibliotek. Mångfald, möten och möjligheter menar jag att Magnusson ger 
sken av att möten endast blir möjliga om kulturella gränser överbyggs. Till 
exempel finns språkliga barriärer som ses som kulturella hinder för möten 
mellan människor. I Magnussons uppsats blir mångkulturen motsats till 
integration och integration blir det samma som ett möte, eller en förutsättning 
för möten.117 I Magnussons definition av ett möte torde alltså förutsättningarna 
vara beroende av kommunikation – ett möte sker när man talar ett gemensamt 
språk. I föreläsningen om Indien blir mötet istället en motsats till integration 
eftersom mötet bygger på att skillnad, det vill säga det motsatt till att integrera. 

Filosofen Emmanuel Lévinas menar i boken Etik och oändlighet (1988) att 
ett möte kräver att man tar ansvar för den Andre. För att ett möte ska kunna äga 
rum krävs att man inte speglar sig själv i den Andre.118 Lévinas definierar den 
Andre som någon som är genomgripande annorlunda från en själv. Ett etiskt 
förhållningssätt och respekten för det som gör den Andre annorlunda är förut-
sättningar för mötet.119 Peter Kemp skriver om Lévinas filosofi: 

Vi är benägna att förvandla allt vi möter till objekt, föremål eller ting. Och vi har 
fascinerats av detta förtingligande, eftersom det har möjliggjort en imponerande teknisk 
utveckling. Men därigenom har vi förbisett att man varken kan förstå sig själv eller den 
”helt andre” med det objektiverade tänkandet. Detta tänkande tjänar enbart till att 
behärska, kontrollera och likrikta, inte till att motivera en etik.120

I Peter Kemps tolkning av Lévinas kan utläsas ett kolonialt förhållningssätt 
som står i vägen för ett möte med den Andre; så länge den koloniala 
traditionen inte problematiseras kan ett etiskt möte inte äga rum. Detta 

                                                 
117 Magnusson, 2005, passim. 
118 Lévinas, Emmanuel, 1988, Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo, s. 111 ff. 
119 Lévinas, 1988, s. 77 ff. 
120 Kemp, Peter, 1988, ”Inledning”, s.19. 
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motsäger inte att mötet måste vara ett fysiskt möte, att publiken i Västerås 
stadsbiblioteks hörsal måste resa till Indien för att möta ”den indiska kulturen”. 
Men Martins föreläsning är en berättelse om Indien i kolonial anda och därmed 
kan det möte som publiken eventuellt upplever under programkvällen inte 
betecknas som etiskt i Lévinas mening. 

6.4 Att gardera sig mot ihålighet 
När jag frågar runt bland personalen på Västerås stadsbibliotek för att hitta 
namnet på den medarbetare som är ansvarig för programverksamheten 
presenterar jag mig med att berätta att jag ska skriva en uppsats om 
Mångkulturåret 2006. Jag blir rekommenderad att ta kontakt med 
bibliotekarien Lena. Hon arbetar med bibliotekets inköp av medier från ”hela 
världen”.121 När jag säger att det främst är bibliotekets programverksamhet jag 
har valt att studera blir reaktionen en smula undrande, men jag får också namn 
och telefon-nummer till Olof som är bibliotekarie med ansvar för 
programverksamheten.  

Det är tydligt att biblioteket inte ser programverksamheten som den 
primära kanalen för det som kan benämnas mångkultur inom bibliotekets 
verksamhet. Liksom biblioteket i Skärholmen (vilket presenterades kortfattat i 
avsnittet ”Bibliotekens positionering i Mångkulturårets diskurs”) ser Västerås 
stadsbibliotek medieinköpen som sin främsta uppgift inom arbetet med 
mångkultur och därmed också inom ramen för Mångkulturåret. Detta intryck 
blir bestående vid min kontakt med bibliotekarien Lena. När jag frågar henne 
om hur biblioteksverksamhet kan bli mångkulturell svarar hon: 

Framförallt genom att underlätta kontakten med andra kulturer för majoriteten. 
”Närmandet” kan åstadkommas på flera sätt, t ex genom möten mellan representanter av 
olika kulturgrupper eller ökning av utbudet av media (av olika slag) från andra kulturer än 
engelskspråkiga. 

Även Lena talar om en form av ”möte” som måste ske för att mångkulturen ska 
kunna förverkligas och hon ser bibliotekets medieutbud som en kanal för detta 
möte. När jag frågar henne om Västerås stadsbiblioteks planer för Mång-
kulturåret 2006 berättar hon först om inköp av film, musik, tidskrifter och 
språkkurser ”från ’hela världen’” och sedan om ett projekt där gymnasie-

                                                 
121 Citatet är hämtat från korrespondens via e-post med bibliotekarien Lena. 
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ungdomar ska arbeta som språkguider på biblioteket. Hon nämner således inte 
programkvällarna som mångkulturell verksamhet. 

Bibliotekets uppdrag handlar om att göra information tillgänglig för alla. 
Man använder ofta ord som ”demokrati” och ”rättighet” när man talar om 
folkbiblioteken och deras roll i det svenska samhället. Bibliotekens uppdrag 
regleras av bibliotekslagen och i den åttonde paragrafen av denna står det att 
läsa: 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 122

Uppdraget är därmed fastställt: biblioteket skall vara en mångkulturell 
verksamhet i bemärkelsen att erbjuda medier och ”ägna uppmärksamhet åt” 
människor med annan kulturell bakgrund än den svenska.  

Bibliotekarien Olof skriver till mig om Västerås stadsbiblioteks planer 
under Mångkulturåret: ”det är främst inom medieområdet vi planerar att göra 
något; har tillsatt en särskild grupp för inköp av medier med ’mångkulturell’ 
anknytning”. Olof riktar mitt uppmärksammande av Mångkulturåret bort från 
programverksamheten och mot medieinköpen. Han sätter dessutom citations-
tecken runt ordet ”mångkulturell” när han berättar om ett projekt som pågår 
under Mångkulturåret. Han vill inte riktigt förlika sig med uttrycket 
”mångkulturell” eller med Mångkulturåret 2006 som projekt. Olof påtalar även 
mångkulturbegreppets eventuella problematik med uttalandet: ”vi har ju ett 
mångkulturellt samhälle, vare sig vi vill ha det eller inte. Och kanske kan det 
[Mångkulturåret] därför verka provocerande.”  

Som det beskrevs i avsnittet ”En kvalitativ studie” är forskarens position 
av stor vikt vid en kvalitativ undersökning. Det faktum att jag som student och 
blivande bibliotekarie i mina frågor till Olof fäster stadigt fokus på Mång-
kulturåret, och till viss del ignorerar andra faktorer som har inverkan på hans 
arbete och arbetsuppgifter, kan vara en bidragande orsak till Olofs osäkerhet. 
Det är möjligt att han vill göra en markering inför mig: Mångkulturåret är inte 
hans ”starka sida”. Han respekterar och har förståelse inför Mångkulturåret och 
min uppsats, men kanske skulle han ha föredragit att bli intervjuad om något 
annat som rör hans arbete och arbetsplats? Huruvida Olofs uttalanden hade 

                                                 
122 Kulturrådet, ”Bibliotekslag (SFS 1996:1596)”, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 
[2006.02.02]. 
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varit annorlunda ifall jag valt att flytta fokus i mina frågor bort från Mång-
kulturåret går inte att sia om. Men innan man drar alltför stora växlar utifrån 
Olofs svar måste detta faktum beaktas. 

Att gång på gång bekräfta medieinköpen som bibliotekets huvuduppgift, 
och därför även det primära i arbetet under Mångkulturåret, är ett sätt för 
biblioteket att, inte bara gardera sig mot kritik av programverksamhetens 
brister, utan även ett sätt att markera att man står utanför Mångkulturåret. 
Biblioteket intar en avvaktande hållning; det är andra aktörer som handlar på 
bibliotekets mark. Utomstående arrangörer av programkvällar, och möjligtvis 
även Västerås kommun, vill använda sig av Mångkulturåret i bibliotekets 
programverksamhet och tillåts göra detta. Bibliotekspersonalen tar inte själva 
ställning och hamnar därmed i en position där de kan avvakta och se hur 
Mångkulturåret och dess diskurs utvecklas. Om Mångkulturåret visar sig vara 
ett hållbart projekt har man varit med redan från början. Men om Mångkultur-
året bara är ett tillfälligt jippo har biblioteket koncentrerat sig på sin huvud-
sakliga uppgift och inte ”gått på” detta tillfälliga fyrverkeri. Man har genom 
sin medvetna positionering garderat sig mot den ihålighet som finns i 
Mångkulturårets diskurs. 

Att Västerås stadsbibliotek önskar förhålla sig avvaktande och helst stå 
utanför Mångkulturårets diskurs ska inte tolkas som att diskursen är synligt 
föränderlig. Biblioteket kan inte förutspå en etablerad diskurs kommande 
skiftningar. Detta ska istället förstås som att diskursen om Mångkulturåret inte 
är en etablerad diskurs med det tolkningsföreträde och den auktoritet som dess 
förespråkare önskar. En dominerande diskurs upplevs alltid som sann och 
oföränderlig av sin samtid och detta är uppenbarligen inte fallet med Västerås 
stadsbiblioteks tillit till Mångkulturårets förespråkare. Mångkulturåret är för 
Västerås stadsbibliotek ett jippo, ett ihåligt projekt som man väljer att hålla sig 
utanför. Man är inte negativt inställd till mångkulturen som diskurs eller 
projekt utan använder sig av liknade tecken i talet om mångkultur, till exempel 
talar man om ”möten” i form av ”närmanden” och ”kontakter”. Men biblio-
tekets uppdrag, vilket uttalas i bibliotekslagen, är och förblir intakt oavsett år. 
Därmed kan man dra slutsatsen att bibliotekslagen är ett mer stabilt tecken än 
Mångkulturåret.  

6.4.1 Upprepning som strategi 
Att använda intersektionalitet i en underökning innebär att studera skärnings-
punkterna mellan olika maktordningar; att inte studera de sociala dimens-
ionerna kön och etnicitet som separata maktordningar, utan se hur dessa 
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påverkar och interagerar med varandra.123 Paulina de los Reyes och Diana 
Mulinari skriver i boken Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap att den feministiska forskningen ofta upprepar 
analysredskapen kön, klass och etnicitet som ett mantra, utan att närmare 
undersöka begreppen och deras interaktion med varandra. Man applicerar ett 
legitimerande etnicitetsperspektiv på ett genusvetenskapligt forskningsprojekt, 
utan att se hur genus och etnicitet verkar tillsammans.124 Jag finner i 
Kommittén för samordning av Mångkulturårets SOU-rapport Agenda för 
mångkultur tendenser till samma ”mantra” av formuleringar som de los Reyes 
& Mulinari beskriver inom den feministiska forskningen. Man upprepar 
samma budskap och till och med samma formuleringar gång på gång. Även i 
intervjuer och debattartiklar där kommitténs medlemmar kommer till tals 
återfinns samma upprepning. Till exempel talar kommitténs ledare Yvonne 
Rock flertalet gånger om att Mångkulturåret inte får bli ett ”tillfälligt 
fyrverkeri”.125 Även i talet om mångkultur och Mångkulturåret på Västerås 
stadsbibliotek återkommer formul-eringar och påståenden, främst är det talet 
om möten som blir till den röda tråden, eller med diskursanalytisk terminologi 
en nodalpunkt i mångkulturens diskurs. Det är runt tecknet ”möte” som andra 
tecken i diskursen struktureras.  

I Kommittén för samordning av Mångkulturårets uttalande om 
Mångkulturårets som ett långsiktigt projekt ”som under inga omständigheter 
får bli ett kortsiktigt jippo eller fyrverkeri” kan en önskan om förändring 
utläsas.126 Judith Butler menar att makten upprätthålls i de små handlingarna, 
att varje handling är ett försök till imitation och att det därmed alltid finns en 
möjlighet till förskjutning och en potentiell förändring. Genom att Kommittén 
för sam-ordning av Mångkulturåret upprepar sina uttalanden om 
Mångkulturåret som ett projekt med långsiktiga mål försöker man påverka det 
sätt på vilket man uppfattar begreppet mångkultur och initiativet att instifta ett 
mångkulturår. Men försöket till subversiva handlingar har inte ännu fått önskad 
effekt och genomslagskraft i den mediala debatten. Det bör också påpekas att 
en domin-erande diskurs alltid upplevs som sann och i praktiken oföränderlig 
av sin samtid. Att medvetet försöka förändra en diskurs, det vill säga en 

                                                 
123 Borgström, Eva, 2005, ”Om ord, olikheter och ojämlikhet”, s. 4. 
124 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, 2005, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap, s. 78 f. 
125 Till exempel: SOU 2005:91, s. 15. 
126 SOU 2005:91, s. 10. 
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sanning kan inte vara ett kortsiktigt projekt (och enligt Foucault inte heller ett 
medvetet eller möjligt sådant).127

Det finns en självklarhet i upprepningarna, både vid Västerås 
stadsbibliotek och i Agenda för mångkultur. Tyder denna självklarhet i 
upprepandet av ord och fraser tyder på att diskursen är kontingent? Är 
självklarhet i sättet att tala detsamma som sanning eller är behovet av 
upprepning snarare ett tecken på att talet inte är etablerat? Det tal om 
Mångkulturåret som förekommer inom programverksamheten vid Västerås 
stadsbibliotek har sitt ursprung i de ut-talanden som Kommittén för 
samordning av Mångkulturåret har gjort. Den overheadbild med 
syftesformulering som inledde de mångkulturella program-kvällarna har många 
likheter med det material som publicerats på Mångkultur-årets hemsida och i 
Agenda för mångkultur. Det sätt på vilket mina informanter talar om ”möten” 
eller ”närmanden” kan härledas, inte direkt till Agenda för mångkultur, men till 
en likartad diskurs om mångkultur där upprepningen används för att försöka 
överbygga luckor, det vill säga den osäkerhet som finns i talet om 
Mångkulturårets auktoritet. 

6.5 Bibliotekets användning av tecknet ”invandrare” 
I den etnografiska redogörelse som inleder detta kapitel beskrivs en skylt på 
Västerås stadsbibliotek med texten: ”Tidskrifter på invandrarspråk”. Att 
använda beteckningen ”invandrarspråk” är ett inte helt okontroversiellt val som 
biblioteket har gjort och det väcker frågor. Vem är det som definieras som 
invandrare? Hur görs urvalet till denna hylla? Man kan dra slutsatsen att denna 
skylt är en symboltät företeelse i bibliotekets diskurs om det mångkulturella.128

Hyllan med dessa tidskrifter är placerad i ett hörn längst upp på tredje 
våningen bredvid böcker på utländska språk, invid finsk och rysk litteratur. 
Inte i det så kallade Fackbiblioteket där bibliotekets andra tidskrifter är 
placerade i ett mycket stort tidskriftsställ mitt i den luftiga lokalen. Det här 
handlar alltså om att skilja ut tidskrifterna, inte efter ämne utan efter språk. 
Dock är de fortfarande samlade i en hylla endast för tidskrifter, inte 
utplacerade invid annan litteratur på respektive språk.129 Varför har man valt 

                                                 
127 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 21. 
128 Jfr avsnittet ”Tecknet ’invandrare’”. 
129 Vilka dessa så kallade ”invandrarspråk” är går inte att utläsa eftersom det endast är titlar och årgångar 
som är utmärkta med skyltar. Denna hylla riktar sig uppenbarligen bara till de som själva behärskar dessa 
”invandrarspråk”. 

 60



denna placering och vad är tanken bakom den stora pekande skylten och dess 
formulering?  

Västerås stadsbibliotek följer den gängse bibliotekstanken om tydlighet 
och tillgänglighet. Man vill locka de invandrare som bor i närområdet och man 
vill hjälpa dessa att hitta fram till ”sina” tidskrifter genom att använda ordet 
invandrare eftersom man föreställer sig att dessa människor är vana vid att 
betecknas som invandrare. I förlängningen använder sig Västerås 
stadsbibliotek av samma subjektspositionering som redovisades i avsnittet 
”Tecknet ’invandrare’ i talet om Mångkulturåret”, där bland andra 
skådespelaren Basia Frydman själv betecknade sig ”invandrare” och därmed 
uttalade detta som en mästersignifikant i sin egen subjektsposition. Hennes 
subjektsposition som invandrare tillät henne att använda begreppet inom 
diskursen om Mång-kulturåret. Med samma förklaring använder sig Västerås 
stadsbibliotek av tecknet ”invandrare” när man vill vara tydliga och tala till den 
grupp som medierna är avsedda för och inköpta till. Men man gör här ett 
misstag eftersom biblioteket inte befinner sig i en position där man med 
korrekthet kan använda benämningen ”invandrare”. Resultatet blir att skylten 
och dess budskap skär sig. Den befinner sig inte inom ramen för det korrekta 
och är förbisedd i fram-ställningen av biblioteket som mångkulturellt. 
Biblioteket som institution har inte ett handlingsutrymme som innefattar en 
användning av begreppet ”invandrare”. 

I bibliotekslagens åttonde paragraf som redovisades i det föregående 
avsnittet används beteckningen ”invandrare”. Lagen tillkom 1996 och dess text 
är därmed skriven för minst tio år sedan. Bibliotekslagen är dock ett dokument 
med stor auktoritet, vare sig man talar om Mångkulturåret eller biblioteks-
verksamhet i stort.  

Under bibliotekets programkvällar förekommer inte tal som innehåller 
begreppet ”invandrare” och inte heller andra benämningar på människor som 
inte är födda i Sverige. Det är ”andra kulturer” man talar om och dessa andra 
kulturer befinner sig inte i Sverige, har inte invandrat och är därför inte 
invandrare i någon bemärkelse. Margareta som är medarrangör av två program-
kvällar och medlem i den svensk-litauiska vänföreningen skriver dock till mig 
om mångkulturbegreppet och Mångkulturåret: 

Avgörande för [Mångkulturårets] framgång är dock att alla initiativ som tas möts av en 
tillåtande attityd från samhällets sida och att aktiviteterna samlar både svenskar och 
invandrare om man ska uppnå inte bara förströelse för stunden utan också interkulturell 
förståelse. 
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I Margaretas svar kan man utläsa ett problem, nämligen att Mångkulturåret i 
förlängningen är en strategi för integration och att denna strategi riskerar att 
misslyckas.130 Integrationen och dess problematik är närapå osynlig i 
bibliotekets programverksamhet. Det är dolda ledtrådar som berättar om en 
underliggande integrationstanke. I kulturdirektör Lennart Fasts korta syftes-
formulering på Västerås stads hemsida om Mångkulturåret är det ”multi-
kulturella Västerås” oproblematiskt och positivt. Man kan skönja det 
dynamiska kulturmötet i hans formulering: ”Västerås är en mångkulturell stad, 
en styrka och fördel”.131 I Margaretas e-post nämns ”invandrarna”. Men 
eftersom de inte finns med i talet under programkvällarna existerar inte 
”invandrare”, och därmed inte heller integration av dessa som ett samtalsämne 
eller en diskussion. Inte heller Lennart Fast påtalar den problematik som 
integrationen och därmed även Mångkulturåret implicit medför. Inom den 
mångkulturella programverksamheten vid Västerås stadsbibliotek existerar 
således begreppet ”invandrare” men integrationen av dessa utesluts ur 
diskursen.  

Att Margareta i sin e-post till mig använder sig av ett mer etablerat tal om 
mångkultur och integration – till exempel genom att hon använder ord som 
”interkulturell förståelse” – än vad som förekommer på de programkvällar som 
hon är medarrangör till, kan ha sin förklaring i att hon som arrangör vill lyfta 
fram programkvällarna som mångkulturella för att ge dem en extra tyngd och 
seriös stämpel. Men det kan också ha sin förklaring i mitt sätt att ställa frågor. 
Som tidigare påpekats finns en möjlighet att Olofs osäkra framtoning i sina 
svar på mina intervjufrågor är färgad av mitt fokus på Mångkulturåret. Hade 
jag varit mer ”öppen”, och frågat om integration eller kultur i allmänhet, är det 
möjligt att även Margaretas svar hade haft en mer informell och personlig ton. 
Kanske hade hon även svarat med en öppenhet i fråga om reflekterande och 
problematiserande av slentrianmässig upprepning av ord och begrepp som 
”invandrare” och ”kulturmöte”. Hennes svar kan nu – liksom Olofs – tolkas 
som en aning försvarande. 

I boken Bibliotek – mötesplats i tid och rum (2000) skriver idéhistorikern 
Amanda Peralta om bibliotekens speciella och viktiga roll för integrationen av 
människor i det svenska samhället. Hon påpekar att integration måste ske från 
två håll: ”En medveten, aktiv och demokratisk mångkulturalism förutsätter att 

                                                 
130 Jfr avsnittet ”Integration och ’svenskhet’ ”. 
131 Mångkulturåret i Västerås 2006, http://www.vasteras.se/Kultur/Mangkulturaret2006/ [2006.01.25]. 
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’vi’ integrerar oss med varandra.”132 Denna syn på integration kan jämföras 
med den osynliggjorda integrationen inom talet om Mångkulturåret som 
beskrevs under rubriken ”Integration och svenskhet”. På Västerås 
stadsbibliotek finns ett pågående arbete med integration, inköp av medier på 
främmande språk är inte en företeelse som startar eller slutar i och med 
Mångkulturåret. Men inom den programverksamhet som jag har observerat i 
denna undersökning är integrationstanken – liksom ”invandrarna” – 
frånvarande. Detta faktum har sin förklaring i den ambivalens som finns i 
integrationstanken och i tanken om mångkulturen; den diskurs om integration 
som är dominerande i dagens Sverige förutsätter att invandrare som grupp först 
uppmärksammas, till exempel genom kvotering, för att sedan kunna ”smälta 
in” och upplösas i ett mångkulturellt och jämställt Sverige. 

I denna uppsats har det konstaterats att den officiella diskursen om 
Mångkulturåret, vilken proklameras av bland andra Kommittén för samordning 
av Mångkulturåret i SOU-rapporten Agenda för mångkultur, inte helt överens-
stämmer med det tal om Mångkulturåret som förekommer i det mediala talet. 
Det rör sig om två parallella diskurser som ibland korsas och ibland tar olika 
riktningar. Mellan dessa två förs en kamp om tolkningen av de tecken som de 
båda diskurserna har gemensamt, till exempel användningen av tecknet 
”invandrare”. Liknande förhållanden råder på Västerås stadsbibliotek. Även 
här finns två parallella sätt att tala om det man kallar mångkultur. I ett tal om 
det av regeringen utlysta Mångkulturåret förhåller sig bibliotekets personal av-
vaktande medan andra aktörer i bibliotekets sfär är mer positiva och på-
drivande i användandet av diskursens begrepp. Den andra diskursen är ett tal 
där man använder samma tecken som i talet om Mångkulturåret, till exempel 
talet om ”mötet”. Men man vill inte förknippa dessa tecken med Mångkultur-
året och man vill använda sig sparsamt av begreppet mångkultur. Istället vill 
man påvisa bibliotekets kontinuitet i inköpen av medier. Man gör en extra 
satsning under detta år genom att tillsätta en grupp för inköp av medier med 
mångkulturell anknytning, och talar samtidigt om ett pågående arbete med 
mångfaldsfrågor, som har startat innan Mångkulturåret och som kommer att 
fortskrida efter att detta år har avslutats. Bibliotekens roll för integration av 
människor i det svenska samhället hålls därmed separerad från projektet 
Mångkulturåret. Biblioteket arbetar med integrationsfrågor, men inte i form av 
mångkulturell programverksamhet. 

                                                 
132 Peralta, Amanda, 2000, ”Mångfald och möjligheter”, s. 135. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Den avslutande delen av uppsatsen syftar till att sammanfatta undersökningens 
resultat samt att ställa frågor för fortsatt forskning och diskussion. Slutsatserna 
i denna undersökning kretsar kring tre huvudsakliga spår – tre nodalpunkter 
runt vilken diskursen om Mångkulturåret strukturerar sig. Dessa är: före-
ställningen om Mångkulturåret som en ihålig företeelse, tal om ”möten” samt 
en frånvaro av tal om integration, vilken ersätts med tal om kultur och tal om 
”det nya Sverige”. 

7.1 Mångkulturåret som jippo 
Undersökningen inleddes med konstaterandet att Mångkulturåret måste sättas i 
relation till tidigare liknande projekt, som till exempel det föregående 
Designåret, vilket leder till en skepsis – en inställning att ”ett år följer på ett 
annat”. Detta bidrar till att skapa ett tal om Mångkulturåret som ihåligt. Det 
finns en skepsis, men också en rädsla, för att begrepp som ”mångkultur” och 
”mångfald” populariseras och därmed urholkas.  

SOU-rapporten Agenda för mångkulturs upprepning av Mångkulturens 
långsiktiga verkan fungerar som strategi mot denna föreställning om 
Mångkulturåret som ett tillfälligt jippo. Implicit i talet om Mångkulturåret 
finns en tanke om integration. Men Mångkulturårets långsiktiga mål benämns 
inte i termer av integration; man talar istället om kultur, inte om 
”invandrarfrågor” eller dylikt.  

Programkvällarna som arrangeras på Västerås stadsbibliotek och som 
ligger till grund för denna undersöknings andra del kan inte bedömas som 
mångkultur eftersom de inte har intentionen att vara det. Västerås stads-
bibliotek bedriver sitt arbete med Mångkulturåret inom annan verksamhet än 
programverksamheten. Inköp av medier är det främsta medlet för att nå ökad 
integration och jämlikhet. Denna verksamhet, vilken har sitt ursprung i 
Bibliotekslagen, har startat innan Mångkulturåret ens var påtänkt och kommer 
att fortsätta efter att detta avslutats. Bibliotekets personal håller sig därför 
avvaktande vad det gäller Mångkulturåret. Det är istället andra aktörer som 
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agerar på bibliotekets mark när programkvällarna benämns som mångkulturella 
och därmed skapas ingen auktoritär mångkulturell stämpel; Mångkulturåret 
känns påklistrat. Men även inom den ordinarie verksamheten finns en skepsis 
gentemot Mångkulturåret. Personalen på Västerås stadsbibliotek använder ord 
som ”mångkulturell” och ”närmande” (i betydelsen möte), men de benämner 
inte gärna sin verksamhet som hemmahörande inom ramen för Mångkulturåret. 
Föreställningen om en ihålighet leder till bibliotekets avståndstagande från 
Mångkulturåret, trots att arrangörer och ansvariga hos kommunen gärna 
använder sig av Mångkulturåret för att beteckna bibliotekets verksamhet. Det 
pågående arbetet med integration (och bibliotekslagens auktoritet) är av större 
vikt för bibliotekets arbete med mångkultur. Begreppet ”mångkultur” ses med 
viss skepsis, men används ändå. Samma tendenser som Västerås stadsbibliotek 
uppvisar kan skönjas i bibliotekens positionering i Mångkulturåret i stort. Det 
finns en generell frånvaro av bibliotek i det offentliga talet om Mångkulturåret, 
och i de fall biblioteksverksamhet syns handlar denna om att arbeta vidare i 
redan invanda spår och den begränsas till inköp av medier.  

7.2 Mötet 
Att tala om dynamiska möten mellan olika kulturer förekommer inte i 
diskursen om Mångkulturåret. Istället finns ett ställningstagande där man 
vänder sig mot ett tal om det exotiserande kulturmötet och istället väljer att tala 
om ett demokratiskt möte på individnivå. Mötet innehåller ett allvar som inte 
fanns i det lättsinniga talet om mötet mellan kulturer, men andemeningen är 
densamma: bara vi har kunskap och en möjlighet att träffas är målet uppnått, 
integrationen ett faktum och rasismen ett minne blott? 

Under föreläsningen om Indien skapas en dynamik och spänning bland 
annat genom etablerandet av dikotomin kultur/civilisation. Föreläsaren Martin 
använder sina egna upplevelser för att legitimera uteslutandet av den Andre i 
diskursen. Han återskapar en kolonial bild av Indien som kulturellt och 
annorlunda. Hans tal om skillnad är menat att skapa spänning och locka till ett 
framtida möte. Men diskursen har inte förutsättning att materialiseras på 
Västerås stadsbibliotek; det blir inget möte eftersom Indien inte finns 
representerat. Indien och det indiska folket har uteslutits ur diskursen. Martins 
tal har inte intentionen att fungera i linje med den gängse integrationstanken, 
vilken förutsätter jämlikhet i form av likhet. Hans tal skapar dynamik mellan 
Sverige som normalitet och det annorlunda Indien – ett dynamiskt möte mellan 
ojämlikar. 
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Även under programkvällen ”Litauisk litteraturafton” finns motsats-
förhållanden; skillnader skapar förutsättningarna för ett möte mellan åhörarna i 
bibliotekets hörsal och den främmande litauiska kulturen. Men detta möjliga 
och önskvärda möte blir aldrig av. Publikens frågor är under kvällen mycket få, 
det blir inget samtal (som arrangörerna önskat) och därmed inget konkret möte. 

Under programkvällarna på Västerås stadsbibliotek är problematiseringen 
och diskussionen av mångkulturbegreppet och det koloniala arvet minimal. 
Men inom det offentliga talet om Mångkulturåret finns ett förhållningssätt där 
det klassiska ”kulturmötet” – det vill säga den dynamiska och positiva 
laddningen mellan olika kulturer som möts – anses förlegat. Att tala om ett 
möte innebär tal om en demokratisk företeelse där individer, inte kulturer, möts 
och samtalar. Vad som händer är att de mångkulturella evenemangen på 
Västerås stadsbibliotek legitimeras som mångkulturella företeelser genom det 
offentliga talets om Mångkulturårets medvetna och problematiserande diskurs. 

Men i talet om möten på Västerås stadsbiblioteks programkvällar kvarstår 
frågan huruvida publiken upplever att ett möte har ägt rum? Har man, som 
uppsatsens titel ifrågasätter, verkligen mött världen på biblioteket? Svaret på 
denna fråga ligger utanför studiens ramar, men detta spörsmål leder vidare till 
frågan hur mötet skall definieras. Är det tillräckligt ifall åskådarna vid den 
litauiska litteraturaftonen eller föreläsningen om Indien lämnade kvällens 
program med känslan av att ha ”mött” något nytt. Vem det är som definierar ett 
möte – behöver ett möte vara på lika villkor? Är ett postkolonialt 
förhållningssätt en förutsättning för ett möte eller handlar mötet om en annan 
sorts förståelse? Är då även en jämlik relation i fråga om till exempel genus 
och sexualitet också förutsättningar för att människor ska mötas eller är just det 
jämlika förhållandet vad mötet består av? Skapar jämlikhet implicit en förstå-
else vilken kan definieras som ett möte? 

7.3 ”Det nya Sverige” 
Inom talet om Mångkulturåret kan man tala om flera parallella diskurser. En 
diskurs där man inte bör använda begreppet ”invandrare” utan att använd-
ningen problematiseras samt en biblioteksdiskurs där man vill nå gruppen som 
man tror själva betecknar sig som ”invandrare” och därigenom finner det 
legitimt att använda sig av begreppet. Denna användning legitimeras också av 
bibliotekslagen som talar om ”invandrare”. Inom diskursen om Mångkulturåret 
talar man istället om ”det nya Sverige” och inkluderar både ”svenskar” och 
”människor med utländsk bakgrund”. Detta är kongenialt med mångkultur-
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begreppet, vilket ger sken av att alla de kulturer som figurerar i Sverige skulle 
kunna göra detta på lika villkor, att den svenska kulturen som norm skulle 
kunna överbyggas. Detta grundas i en tanke om integration i termer av likhet. 
Detta kan ställas mot Homi Bhabhas syn på mångkulturbegreppet. Han menar 
att mångkulturbegreppet bör överges till förmån för en syn på världen utan 
kulturella centrum, där kulturer inte kan vara homogena eller oblandade. 
Mångkulturbegreppet förutsätter en normativ kultur mot vilken ”andra 
kulturer” polariseras. ”Det nya Sverige” är en beteckning som används i syfte 
att ta avstånd från uttrycket ”invandrare”, vilket kommit att användas 
nedvärderande och förknippas med underordning. Men att tala om ”det nya 
Sverige” problematiserar inte svenskheten som normerande, utan verkar 
snarare befästande. Den ”svenska kulturen” som norm reproduceras genom 
talet om ”det nya Sverige”. 

Inom talet om Mångkulturåret återfinns också en tredje diskurs där 
människor som innehar en subjektsposition där de själva identifierar sig, eller 
blir definierade, som ”invandrare” tillåts använda begreppet. Lamine Dieng 
befinner sig, när han intervjuas i TV4 Stockholm, i en position där han som 
subjekt är överdeterminerad. Han väljer att inte använda tecknet ”invandrare” 
utan säger istället ”[människor med] annan bakgrund” och ansluter sig därmed 
till den diskurs som förespråkas av Agenda för mångkultur.  

Inom programverksamheten vid Västerås stadsbibliotek är gruppen och 
begreppet ”invandrare” frånvarande. Inom talet om Mångkulturåret talar man 
inte om invandrare och man talar inte heller explicit om integration. Man talar 
istället om ökad tillgänglighet och mångfald inom kulturlivet. Det är i positiva 
termer man talar om kultur, inte som medel för att uppnå något annat, nämligen 
integration. Men var finns invandrarna på programkvällarna? Inte i program-
verksamheten och till synes inte heller i publiken. Mångkulturåret – i form av 
programverksamheten på Västerås stadsbibliotek – är ett evenemang av de som 
tillhör den svenska normen och för de som tillhör den svenska normen. Kan 
detta tolkas som ”det nya Sverige” i Västerås? Ett oreflekterat Sverige? 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett genus- och klassperspektiv saknas nästan helt i denna undersökning. Har 
genus och klass som sociala kategorier ingen relevans i dessa sammanhang? Är 
Mångkulturåret en köns- och klassneutral företeelse? Nej, givetvis är ingen 
händelse i det svenska samhället oberoende av genus eller klass. Hur hade då 
ett tydligare genus- och klassperspektiv kunnat appliceras på undersökningen?  
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Det finns en generellt jämn fördelning av kvinnor och män i uppsatsen, 
både vad gäller informanter, medverkande vid de observerade program-
kvällarna, som författare till artiklar och böcker samt bland teoretiker. Detta 
leder till att den mångkulturella diskursen i undersökningen framstår som 
befriad från genus- och klassproblematik. Men ett genus är och kan aldrig vara 
irrelevant. Kultur är en traditionellt kvinnlig sektor, trots detta innehas ledande 
positioner ofta av män. Även folkbibliotekssfären och bibliotekarieyrket 
domineras idag av kvinnor. Besökarna vid de observerade programkvällarna 
var till största delen kvinnor; Mångkulturåret är således på Västerås stads-
bibliotek en angelägenhet som attraherar fler kvinnor än män. Jag har tidigare 
konstaterat att den programverksamhet som jag observerat är ett projekt av och 
för en grupp som torde kategoriseras som ”svensk”. Att undersöka genus inom 
biblioteket och bibliotekarieyrket har gjorts tidigare, men att kombinera detta 
med till exempel begrepp som mångfald och mångkultur skapar nya 
möjligheter för forskningen. Tänkbara riktningar för fortsatt forskning rör 
begreppet intersektionalitet, det vill säga skärningspunkter mellan sociala 
kategorier såsom genus, etnicitet, klass och sexualitet. De los Reyes & 
Mulinari menar att kön och etnicitet i grunden är tätt sammanbundna och att 
studiet av det ena måste inkludera studiet av det andra; det går inte att 
undersöka etnicitet utan att också ta hänsyn till kön som social dimension. 
Fokus kan riktas mot villkoren för sociala kategorier inom diskursen om 
Mångkulturåret samt hur dessa interagerar med varandra; vad händer om man 
fokuserar en undersökning på klass och etnicitet inom företeelser som benämns 
som mångkulturella? Vad händer om man med Anna Lundstedts avhandling 
om ”invandrarkvinnor” och textilprojekt i ryggen undersöker Mångkulturåret 
med utgångspunkt i gruppen ”invandrarkvinnor”? 

Fortsatt forskning kring diskursen om Mångkulturåret och begreppet 
”mångkultur” i bibliotekssammanhang skulle också kunna ägna större upp-
märksamhet åt medieinköp och inte som i denna studie fokusera på program-
verksamhet. Det skulle vara fruktbart att undersöka den del av verksamheten 
som biblioteken själva vill framhålla som mångkulturell. Framtida forskning 
skulle också kunna utvärdera Mångkulturåret, både på kort sikt, det vill säga 
när projektet officiellt har avslutats vid årsskiftet 2006/2007, men också på 
längre sikt, till exempel efter fem eller tio år, för att se hur projektets 
långsiktiga intentioner samt talet om långsiktighet har utvecklats över tid. 
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8 Sammanfattning 

År 2006 har av den svenska regeringen utlysts till Mångkulturår. Syftet med 
denna undersökning är att studera det offentliga talet om Mångkulturåret samt 
hur detta tal tar sig konkret uttryck i en folkbibliotekskontext. Undersökningen 
syftar till att – med diskursteorin som huvudsaklig teori och metod – undersöka 
villkoren för Mångkulturåret samt hur makt och tolkningsföreträde struktureras 
inom talet om Mångkulturåret. Undersökningen är upplagd i två delar där den 
första delen behandlar det offentliga talet om Mångkulturåret, det vill säga de 
riktlinjer som den av regeringen utlysta Kommittén för samordning av Mång-
kulturåret presenterar i SOU-rapporten Agenda för mångkultur, samt det tal 
som återfinns i den mediala debatten. Den andra delen av undersökningen 
fokuserar på den programverksamhet som anordnas inom ramen för 
Mångkulturåret vid Västerås stadsbibliotek under Mångkulturårets två första 
månader.  

I uppsatsen presenteras fem spår kring vilka det offentliga talet om 
Mångkulturåret är strukturerat. Dessa är: Mångkulturåret som ihåligt och som 
ett kortsiktigt projekt som tillfälligt kommer att belysa mångfaldsfrågor för att 
sedan låta dem falla i glömska. Den implicita tanken om integration inom talet 
om Mångkulturåret, vilken utesluter termen ”invandrare” för att istället tala om 
till exempel ”det nya Sverige”. Att använda begreppet ”invandrare” är inom 
Mångkulturårets tal endast tillåtet av de som själva kategoriseras som 
”invandrare”. Mångkulturårets diskurs innefattar även tal om möten, men inte i 
den exotiserande bemärkelsen av dynamiska möten mellan kulturer, utan i 
termer av demokrati och möten mellan individer. Talet om Mångkulturåret 
använder också kulturbegreppet både i betydelsen estetisk kultur och 
antropologisk kultur. Begreppet ”mångkultur” skapar en föreställning av att ju 
fler aspekter av begreppet kultur som går att utläsa i ett projekt, desto bättre 
passar projektet in i Mångkulturåret.  

Biblioteken förhåller sig passiva i diskursen om Mångkulturåret. En av-
vaktande hållning är utmärkande både för biblioteken i stort och för verk-
samheten vid Västerås stadsbibliotek. Arrangörer till de tre programkvällarna, 
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som under Mångkulturårets två första månader benämns som mångkulturella, 
samt ansvariga vid Västerås kommun, ger intrycket av att ha en självklar och 
okomplicerad inställning till beteckningen ”mångkultur” medan personalen vid 
biblioteket är avvaktande; de till och med förnekar att vissa delar av denna 
programverksamhet bör kallas mångkulturell. Från bibliotekets sida vill man 
istället lyfta fram medieinköp som det huvudsakliga arbetet med mångkultur 
under Mångkulturåret. Men man poängterar att denna verksamhet har pågått 
innan detta år startade och att den kommer att fortskrida även efter det att 
Mångkulturåret har avslutats.  

 70



9 Källor och litteratur 

9.1 Otryckt material 
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Observation 3: Programkvällen ”Litauisk litteraturafton”, Västerås stads-
bibliotek, 2006.02.20, kl 18.30 – 20.40. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Dessa är frågor som ställts via e-post till bibliotekarier vid Västerås 
stadsbibliotek, medverkande vid programkvällar, arrangörer till programkvällar 
och medarbetare vid Västerås kommun. Alla medverkande har inte ombetts 
besvara samtliga frågor. Det är informantens roll/position som har styrt valet 
av frågor, till exempel har frågor om bibliotekets tidigare mångkulturella 
verksamhet endast ställts till de tillfrågade bibliotekarierna, medan frågan: 
”Vad är mångkultur” har ställt till samtliga informanter.  

1. På vilket sätt är dessa programkvällar vid Västerås stadsbibliotek 
(”Vänföreningarnas roll i Europasamarbetet”, ”Indien – världens största 
demokrati i dynamisk utveckling” och ”Litauisk litteraturafton”) 
mångkultur?  

2. Vem är målgruppen för dessa programkvällar? 

3. Vad är mångkultur? 

4. Hur kan biblioteksverksamhet bli mångkulturell? 

5. Vad gör/planerar Västerås stadsbibliotek för verksamhet inom ramen för 
Mångkulturåret? 

6. Har Västerås stadsbibliotek tidigare haft andra projekt eller verksamheter 
som betecknats som mångkultur eller mångfald? 

7. Vilka övergripande mål och direktiv finns för Västerås stad i samband med 
Mångkulturåret 2006? 

8. Har Västerås stad tidigare varit involverade i andra projekt eller 
verksamheter som betecknats som mångkultur eller mångfald? 

9. Hur tycker du att Mångkulturåret och mångkulturbegreppet framställs i 
media? 

 76



10. Tycker du att det finns problem med begreppet Mångkultur eller begreppet 
Mångfald? I så fall vad? 

11. Vad är dina tankar kring/åsikt om Mångkulturåret 2006 som initiativ? 
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