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Inledning

Mångkulturalism lyfts ofta fram som något biblioteken särskilt bör främja. I biblio-
tekslagen nämns ”personer som har annat modersmål än svenska” som en priorite-
rad grupp.1 Det finns en medvetenhet om vikten av att värna om olika kulturella ut-
tryck och alla människors lika rätt till språk, information, kunskap och kultur. Där-
emot är det sällan som man förklarar vad man menar med mångkultur. Valet av
uppsatsämne grundar sig således i att det finns en otydlighet kring vilka värderingar
som läggs i användningen av ett begrepp som man på samma gång framhåller som
särskilt viktigt.

Syfte och avgränsning

Mångkulturalism, mångfald, mångspråk och interkulturalism är varandra närliggan-
de termer som man ofta stöter  på idag, däribland inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen. Syftet med denna uppsats är att  undersöka och problematisera
formuleringar kring just sådana begrepp i texter av och för verksamma på biblio-
teksfältet. En utgångspunkt för en undersökning av begreppsanvändning inom bib-
lioteksområdet är att föreställningar och definitioner, som ofta är outsagda och tag-
na för givet, påverkar hur det praktiska arbetet utformas på biblioteken. Därför är
en studie på ett språkligt plan relevant inte bara ur akademisk forskningssynpunkt,
utan även för bibliotekspraktik. Detta eftersom ett synliggörande av tankemönster
kan bidra till en utvecklad självmedvetenhet kring användandet av sådana begrepp,
samt de betydelser man knyter till dem. För att nå en förståelse för vad mer eller
mindre implicita resonemang kan tänkas ha för rötter, är det centralt att studera be-
skrivningar över tid för att se vad som har överlevt till idag och vad det kan bero
på.  Exempelvis har begreppet ”mångkulturell” använts i det offentliga talet sedan
1974, med en upptrappning under 1990-talet, varför denna undersökning sträcker
sig från 1970-talet till idag och relateras till en politisk kontext. 2 Här blir då strider
om tolkningsutrymmet av intresse, vilket innebär att jag också tar hänsyn till mak-
taspekten. Mina frågeställningar är:

1 Kulturdepartementet, ”Bibliotekslag”, s. 2.
2 Nationalencyklopedin, ”mångkulturell”.
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• Hur beskrivs mångkulturalism i relation till bibliotek och har detta föränd-
rats över tid? Hur kan resonemangen förklaras utifrån en samtida social och
politisk kontext?

• Finns det  avvikande, utmanande och/eller underrepresenterade tolkningar
och tillämpningar? Vad kan detta  sägas ha för betydelse ur ett  maktper-
spektiv?

• Vilket förhållande finns mellan biblioteksverksamhet och resonemang kring
begrepp som mångkulturalism?

Det mångkulturella biblioteket är ett  ämne som kan studeras ur olika vinklar och
med hjälp av olika metoder. Denna uppsats är avgränsad till studier av språkliga
beskrivningar, varför textanalys föreföll särskilt lämpligt. Huvuddelen av uppsatsen
består således av närläsning av olika typer av material som producerats inom bibli-
oteksvärlden. Vilka texter det rör sig om mer specifikt diskuteras och motiveras i
avsnittet ”Metod och material”. Texterna skulle kunna beskrivas som illustrationer
av ideal kring mångkultur. Däremot är det svårt att genom textanalys få grepp om
hur arbete med mångkultur på bibliotek faktiskt ser ut.  Forskare har noterat  en
konflikt mellan hur mångkultur konstrueras politiskt/retoriskt  och vad som sker
praktiskt.3 En av frågorna som uppsatsen kretsar kring är huruvida det finns en på-
taglig skillnad mellan resonemang och verksamhet. För att få en bild av detta kom-
pletteras undersökningen med nedslag i en större biblioteksverksamhet. För att nå
djupare insikter hade en möjlighet varit att göra en komparativ studie över hur de
resonerar kring och arbetar med mångkultur på olika bibliotek. En sådan studie
ryms dock inte inom ramen för denna uppsats, som har som syfte att kartlägga mer
nationellt övergripande språkliga resonemang kring mångkultur i relation till biblio-
tek, men det lämpar sig väl som vidare forskning i framtiden.

Disposition

Nu något om hur uppsatsen är strukturerad. Denna inledning följs av en genom-
gång av tidigare forskning kring mångkultur, framför allt ur ett biblioteks- och in-
formationsvetenskapligt perspektiv. På detta följer en redogörelse för de teoretiska
perspektiv som utgör  verktyg  för  analysen.  Sedan presenteras  det  källmaterial,
både texter och intervjumaterial, som har studerats samt de metoder som använts. I
undersökningens första del presenterar jag resultaten av närstudien av materialet,
medan jag i undersökningens andra del placerar mina resultat i en social kontext.
Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring de resultat som framkommit samt
en sammanfattning över undersökningen i sin helhet.
3 Pérez, E. (2006), ”Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik”,
s. 333.
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Mångkultur som forskningsfält

Detta avsnitt inleds med en övergripande bakgrund till fenomenet mångkultur och
det på senare tid allt oftare framhållna begreppet interkulturalism, följt av en dis-
kussion kring uppsatssyftets relation till tidigare biblioteks- och informationsveten-
skaplig forskning på ämnet. Förutom att kontextualisera den egna studien är avsik-
ten också att nå en djupare insikt i varför mångkultur så ofta lyfts fram inom fältet,
samt varför det samtidigt ifrågasätts och debatteras.

Vad är mångkultur?

Det finns mycket forskning kring mångkultur. I detta avsnitt ges en kortare, nöd-
vändig grund till analysen av källmaterialet. Framförallt rör det sig om en diskus-
sion kring mångkulturalismens och interkulturalismens motsägelsefulla natur.

Mångkulturalism syftar på en ”blandning av olika parallella kulturer”, där det
inom politiken ofta har integration som mål samtidigt som ”kulturella särdrag” ska
bevaras.4 Ett mångkulturalistiskt förhållningssätt beskriver psykologen Martyn Ba-
rett som att erkänna och respektera minoriteters unika kulturella behov. Detta ge-
nom att anpassa lagar och regler för att möjliggöra att dessa kan behålla kontakten
med den egna kulturen, istället för att tvinga dem att assimileras in i majoritetskul-
turen.5 Politiken spelar således en central roll för hur ett mångkulturalistiskt förhåll-
ningssätt kan appliceras på biblioteksverksamhet, samtidigt som biblioteket är en
av de samhällsinstitutioner där en mångkulturell politik realiseras. Samhällsvetaren
Tobias Harding har undersökt mångkulturalismens framväxt inom kulturpolitiken.
Hans text utnyttjas främst i den andra delen av analysen för att anlägga ett kritiskt
perspektiv på den politiska kontext  som omger mångkulturalistiska resonemang
inom biblioteksvärlden. En av Hardings poänger är att själva begreppet implicerar
en mer eller mindre statisk relation mellan olika kulturer, vilket är att betrakta som
en typ av essensialism. Detta kolliderar med en allt vanligare syn på kultur och et-
nicitet som föränderliga och dynamiska fenomen.6

Utbildnings- och etnicitetsforskaren Caroline Ljungberg sammanfattar i sin av-
handling om mångkultur i skolsammanhang ett flertal olika mångkulturalistiska ide-
4 Järtelius, A., ”mångkulturalism”.
5 Barrett, M. (2013), ”Introduction”, s. 16.
6 Harding, T. (2008), ”En mångkulturell kulturpolitik?”, s. 35.
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ologier utifrån en bok av utbildningsvetaren Joe Kincheloe och pedagogen Shirley
Steinberg.7 Liknande definitioner ges även av utbildnings- och informationsvetaren
Peter McLaren. Han utgår dock från en nordamerikansk kontext,  varför jag be-
dömt Ljungbergs resonemang kring mångkultur i den svenska skolan som mer rele-
vanta att applicera i detta sammanhang.8 En närmare förklaring av vad de olika typ-
erna av mångkulturalism innebär ges vid de tillfällen i analysen då Ljungbergs dis-
kussioner används för att urskilja olika ideologiska mönster i materialet. Mångkul-
turalismen är följaktligen långt ifrån oproblematisk och enkel att  definiera, vilket
följande avsnitt ämnar utveckla en diskussion kring.

Kritik och paradoxer kring mångkulturalismen
Sociologen Ali Rattansi noterar att den målande retoriken kring mångkulturalism i
praktiken ofta motsvaras av försök att integrera etniska minoriteter som en del av
en redan existerande nationell identitet. Problem kring mångkultur blir då hur man
ska kunna göra plats åt andra kulturella uttryck än de sedan länge dominerande. 9

Även filosofen Aleksander Motturi uppmärksammar mångkulturens tendens att re-
producera bilden av ett homogent Sverige där det är ”de andra” som ansvarar för
det mångkulturella, vilket i sin tur innebär ett slags förutsättande att det skulle röra
sig om essentiellt skilda kulturer som möts eller krockar.10 Sociologen Zenia Hell-
gren presenterar olika perspektiv på mångkulturalism, framför allt åsikter om huru-
vida det är fördelaktigt eller inte. De som förordar mångkulturalismen menar att
den lyfter fram minoritetsgruppers underordning och främjar gemenskap baserat på
kultur och identitet. De mer kritiskt inställda hävdar att de svagaste inom minori-
tetsgruppen, oftast flickor och kvinnor, ändå fortsatt  osynliggörs på samma gång
som mångkulturalismen missgynnar en mer övergripande samhällelig gemenskap.
Det finns också de som påpekar att mångkulturalismen bortser från de skilda förut-
sättningar som individer, trots politiska insatser mot särbehandling, har till följd av
sin bakgrund.11 Även kulturgeograferna Irene Molina och Mekonnen Tesfahuney
liksom historikern Rune Johansson betonar att  lagstiftning för att  främja minori-
tetskulturer likväl inte innebär att  kulturer ges lika värde, utan utformas snarare
som en metod för hur dessa fortsatt  ska kunna definieras utifrån majoritetskultu-
ren.12 Dessa olika sidor av mångkulturalismens problematik är sammanfattningsvis
något som speglas i mycket av forskningen och, vilket framkommer nedan, även i
det material jag studerat i denna uppsats.

7 Kincheloe, J. L. & Steinberg, S. R. (1997), Changing multiculturalism; Ljungberg, C. (2005), Den svenska
skolan och det mångkulturella, ss. 107–109.
8 McLaren, P. (1994), ”White terror and oppositional agency”.
9 Rattansi, A. (2011), Multiculturalism, ss. 18, 119 & 27.
1 0 Motturi, A. (2007), Etnotism, s. 60.
1 1 Hellgren, Z. (2008), ”Myten om det mångkulturella samhället”, s. 92 f.
1 2 Johansson, R. (2000), ”Gemenskapens grunder”, s. 104; Molina, I. & Tesfahuney, M. (1994), ”Multikul -
turalism i teorin och i praktiken”, s. 5.
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Från mångkulturalism till interkulturalism
Med tiden har mångkulturalism kommit att alltmer ersättas av begrepp som mång-
fald och interkulturalism, med ett större fokus på interaktion och möten mellan oli-
ka etniska grupper. Interkulturalism har grundläggande likheter med mångkultura-
lism, såsom fokus på likabehandling och antidiskriminering, men också flera skill-
nader. Detta rör sig enligt Barett och samhällsvetaren Ted Cantle om explicita mål
i form av bland annat interaktion, jämlikhet, utbyten av perspektiv samt stark sam-
hällsgemenskap grundat på gemensamma värden. Dessutom strävar interkulturalis-
men efter att både minoriteter och majoriteten förändras och anpassar sig till var-
andra genom interkulturell dialog, vilket kan kontrasteras mot mångkulturalismens
tendens att  framhålla kulturella skillnader mellan och egenvärden hos olika grup-
per.13 Även Rattansi och policyanalytikern Robin Wilson menar att interkulturalism
frångår mångkulturalismens essentialistiska och statiska tendenser i formuleringar
som en ”variation av kulturer”. Detta då det istället signalerar sammansmältningar
av och kopplingar mellan etniska och kulturella grupper i ett  dynamiskt samhälle
genom att  resonera i termer som ”kulturell variation”.  Fokus går  från nationell
identitet till samhörighet på global nivå.14

Samtidigt finns det forskare och debattörer som ställer sig kritiska till att inter-
kulturalismen skulle vara en mindre problematisk term än, eller för den delen skilja
sig på ett betydande sätt från, mångkulturalismen. Filosofen Charles Taylor utgår
från en kanadensisk kontext och hävdar att det framför allt kan ha retorisk och po-
litisk relevans att  tala om interkulturalism istället för mångkulturalism, för att di-
stansera sig från mångkulturalismens negativa konnotationer.15 De delar i uppsat-
sens undersökning som berör interkulturalism som en allt vanligare alternativ term
genomsyras av en medvetenhet om det svåra i att definiera dess relation och kon-
trast till mångkulturalismen.

Mångkultur och bibliotek

En svensk kontext
Det mångkulturella biblioteket  är ett  ämne som behandlats tidigare inom svensk
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. I detta avsnitt nämner jag någ-
ra exempel som är särskilt relevanta i förhållande till denna uppsats syfte.

Idéhistorikern Amanda Peralta menar att det finns ”en enkulturell diskurs om
det mångkulturella”. Politiker, myndigheter och kulturinstitutioner tenderar att be-

1 3 Barrett, M. (2013), ”Introduction”, ss. 26 & 33; Cantle, T. (2013), ”Interculturalism as a new narrative”,
ss. 78–84.
1 4 Rattansi, A. (2011), Multiculturalism, ss. 150–160; Wilson, R. (2013), ”The urgency of intercultural dia-
logue”, s. 61.
1 5 Taylor, C. (2012), ”Interculturalism or multiculturalism?”, s. 413 f.
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trakta mångkultur som något som bara rör vissa medborgare, att det handlar om
”de andra”. Detta innebär att de som har en officiell ställning också har tolknings-
rätt kring mångkultur.16 Dessa reflektioner pekar på behovet av att kartlägga varför
man uttrycker sig på ett  visst sätt och vilka konsekvenser det kan tänkas ha. Då
mångkultur som ämne kan studeras ur alla möjliga vinklar, innebär avgränsningen
till en viss kontext, i det här fallet mångkultur i relation till bibliotek, ökade förut-
sättningar för att kunna nå intressanta resultat och slutsatser. Medan Peralta är öp-
pet kritisk när hon menar att  det finns en ”avgrund” mellan officiell retorik och
praktik, finns det andra, såsom biblioteksdebattören Ingrid Atlestam, som ställer
sig mer intresserat frågande till hur relationen i själva verket ser ut.17 Trots att upp-
satsen inte syftar till en djupare studie av bibliotekspraktik kring mångkultur, är
ändå förhoppningen om att  med en biblioteksverksamhet som exempel ge en in-
blick i hur resonemang kan yttra sig i arbetet på bibliotek.

Inom en svensk kontext finns ett antal kartläggningar av mångkulturellt arbete
som inte endast fokuserar på bibliotek, utan vilka berör det som en av de kulturin-
stitutioner som har ett  särskilt uppdrag att  värna om alla kulturella uttrycks lika
värde. Kulturrådet publicerade 2005 en rapport över arbetet med kulturell mång-
fald. Där konstaterar de bland annat att vissa länsbibliotek framhåller vikten av det-
ta både i arbetet och i personalgruppen. På lokal nivå menar Kulturrådet att indivi-
dens, snarare än gruppens, mediebehov i större utsträckning behöver vara i cen-
trum.18 Året innan genomförde ett antal forskare på Mångkulturellt centrum en lik-
nande studie, men då på en nationell nivå. Där ger de bland annat en översikt över
hur  kulturpolitiken har  utvecklat  sig  sedan 1974,  och  diskuterar  begrepp  som
mångkulturalism samt social och kulturell mångfald.19 Båda rapporterna är relevan-
ta då de lyfter fram att mål och riktlinjer kring mångkulturellt arbete behöver klar-
göras.20 Denna uppsats ämnar att kritiskt granska och lyfta fram hur man inom en
svensk bibliotekskontext resonerar kring mångkultur genom att  bland annat titta
närmare på styrdokument, vilket kan ses som en fördjupning av de nämnda studier-
na eftersom de inte har ett specifikt fokus på just biblioteken.

Avslutningsvis vill jag placera denna undersökning i en kontext bestående av
forskning på motsvarande nivå. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har
ett flertal magister- och masteruppsatser om mångkultur publicerats. Carin Norén
har  med  diskursteorin  som metod  undersökt  formuleringar  kring  etnicitet  och
mångkultur inom svensk kulturpolitik mellan åren 1995 och 2003, med fokus på
det  mångkulturella samhället och invandrare.  Syftet  var att  studera den ”politik

1 6 Peralta, A. (2000), ”Mångfald och möjligheter”, s. 121 ff.
1 7 Peralta, A. (2000), ”Mångfald och möjligheter”, s. 134; Atlestam, I. (2010), ”För alla men inte allt”, s.
61.
1 8 Kulturrådet (2005), Om kulturell mångfald, s. 28 f.
1 9 Pripp, O., Plisch, E. & Printz Werner, S. (2004), Tid för mångfald.
2 0 Kulturrådet (2005),  Om kulturell mångfald, s. 37; Pripp, O., Plisch, E. & Printz Werner, S. (2004),  Tid
för mångfald, s. 25.
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som är grunden för folkbibliotekens verksamhet”.21 Noréns studie kan sägas ligga
nära denna uppsats i både syfte och genomförande, men de är samtidigt varandras
motsatser i utgångspunkt. Detta eftersom jag med hjälp av en annan typ av diskurs-
analytisk metod har undersökt  formuleringar från bibliotekens sida, och därefter
har placerat dem i en kulturpolitisk kontext. En annan uppsats av särskilt intresse
behandlar mångfaldsperspektiv på bibliotek samt mångkulturell bibliotekariekom-
petens. Linda Wagenius har även hon genomfört en tudelad undersökning beståen-
de av textmaterial och intervjuer, men till skillnad från denna uppsats utgår hon
från hermeneutiken.22 Hennes resultat har visat sig användbara som jämförelse och
kontrast till min egen undersökning.

Internationell forskning
Ett internationellt – om än västvärlden-centrerat – perspektiv på det mångkulturella
biblioteket har anlagts av ett flertal forskare, varav jag i det följande nämner ett an-
tal exempel. Dessa forskare har dock, som framgår nedan, olika utgångspunkt och
har följaktligen något skilda uppfattning om bibliotekets mångkulturella funktion.

Biblioteks- och informationsvetaren Ragnar Audunson menar att folkbibliote-
ket har möjligheten att  främja tolerans och gemenskap genom att  människor får
mötas där och ta del av olika kulturer. Särskilt intressant är att han lyfter fram pro-
blematiken kring att på samma gång kunna främja å ena sidan kulturell gemenskap
i lokalsamhället, och å andra sidan variation och mångkulturalism.23 Samtidigt indi-
kerar ett sådant påstående att Audunson betraktar mångkulturalism som en motsats
till kulturell gemenskap, det vill säga att kulturer existerar sida vid sida snarare än i
ömsesidig samverkan.

Biblioteksvetaren Ågot  Berger har undersökt  hur etniska minoriteter  i Dan-
mark använder sig av folkbiblioteket. Det mest relevanta för denna uppsats är hen-
nes sammanfattning av resultatet av en tidigare studie, där utvecklingen av folkbib-
liotekens service gentemot immigranter kopplas till en med tiden förändrad immi-
grationspolicy. Detta delas upp i tre steg, som konstaterar att utvecklingen har gått
från en avsaknad av riktlinjer under sextio- och sjuttiotalen, via en pluralistisk syn
på kultur under åttiotalet för att i början av nittiotalet till och med Bergers studie i
början av tjugohundratalet präglas av ett  assimilationstänkande.24 Noterbart är att
denna studie saknar ett nutida perspektiv, men är i övrigt intressant eftersom den
historiska genomgången av dansk politik kan jämföras med hur politiken har ut-
vecklats i Sverige med tanke på att länderna i mångt och mycket liknar varandra.

Som synes fokuserar mycket av den internationella forskningen på bibliotekets
mångkulturella funktion som ett stöd för nyanlända eller minoriteter. Ytterligare ett

2 1 Norén, C. (2004), ”Myten om det mångkulturella samhället”, s. 5.
2 2 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 9 f.
2 3 Audunson, R. (2005),  ”The public library as a meeting-place in a multicultural  and digital context”, s.
432.
2 4 Berger, Å. (2002), ”Recent trends in library services for ethnic minorities”, s. 80 f.
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exempel på detta  är en artikel av utbildningsvetarna Patrick Roach och Marlene
Morrison, där de undersöker om och hur folkbiblioteken i Storbritannien har an-
passat sin verksamhet till den etniska mångfalden.25 Det finns med andra ord en ten-
dens att koppla mångkultur till invandrare och till i första hand andra – framför allt
icke-västerländska – kulturer  än det  som upplevs vara majoritetskulturen.  Detta
görs mer eller mindre explicit genom att man ofta centrerar sig kring etniska mino-
riteter och integrationsprocessen.26 Ett alternativ skulle vara att istället anlägga ett
mer övergripande och problematiserande perspektiv på hur biblioteken förhåller sig
till ett samhälle som består av människor med olika bakgrund och förutsättningar,
där olika sociala faktorer liksom majoriteten räknas in i det mångkulturella.

2 5 Roach, P. & Morrison, M. (1999), ”Pursuing the wind of change”.
2 6 För ytterligare exempel, se bland annat: Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), ”Public libraries: A
meeting place for immigrant women?” i  Library & Information Science Research 33:3, s.220-227; Elbes-
hausen, H. & Skov, P. (2004), ”Public libraries in a multicultural space: a case study of integration proces-
ses in local communities”, i New Library World 105:3/4, s. 131-141.
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Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt redogör jag för de teorier som har applicerats på källmaterialet med
utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. De huvudsakliga idériktningarna rör sig
om en diskursanalytisk begreppsapparat i kombination med teorier kring etnicitet.
Eftersom ett av uppsatsens syften är att blottlägga maktstrukturer, för jag in ytterli-
gare en dimension genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv på etnicitet. En
utförligare diskussion kring vad detta innebär följer nedan under rubriken ”Inter-
sektionalitet”. Teorierna om etnicitet och intersektionalitet är tänkta som komple-
ment vid analysen av diskurserna som sådana och vid tolkningen av deras koppling
till en sociala kontext.

Den kritiska diskursanalysen

I Diskursanalys som teori och metod beskriver kultur- och samhällsvetaren Mari-
anne Winther Jørgensen och kommunikationsvetaren Louise Phillips diskursanalys
som ett samlingsbegrepp för de analysmetoder som vill finna mönster och underlig-
gande strukturer i språket, där en av dessa metoder är kritisk diskursanalys. Dis-
kursanalysen har sina rötter  i socialkonstruktionismen, vilket bland annat innebär
en syn på kunskap som skapad i sociala sammanhang och därmed som föränderlig
och omförhandlingsbar. Detta leder i sin tur till att viss kunskap och vissa handling-
ar betraktas som normala eller avvikande i en viss samhällskontext och i en viss tid.
En sådan uppfattning beskriver Winther Jørgensen och Phillips som ”antiessentia-
listisk”, det vill säga att världen omkring oss inte är statisk eller består av ett antal
givna egenskaper,  samt att  dess betydelse inte kan tolkas utanför  den specifika
kontexten.27 Att använda sig av ett diskursanalytiskt perspektiv innebär således att
ställa sig kritisk till det till synes självklara, vilket stämmer väl överens med uppsat-
sens syfte att klarlägga vad man faktiskt menar när man talar om mångkulturalism.
Enligt media- och kommunikationsvetaren Lilie Chourliaki och lingvisten Norman
Fairclough kan ett  sådant  perspektiv också användas för att  utifrån den sociala
kontexten undersöka vilken påverkan olika resonemang har på maktrelationer  i
samhället.28 Detta knyter an till uppsatsens två första frågeställningar som syftar till

2 7 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, ss. 7 & 11–12.
2 8 Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999), Discourse in late modernity, s. 67 f.
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att utforska just striden om tolkningsutrymme i talet om mångkultur kopplat till ett
socialt sammanhang.

Innan jag går närmare in på beskrivningen av hur jag använt mig av den kritis-
ka diskursanalysens terminologi vill jag inflika en kritisk reflektion kring diskurs-
analys som teoretisk utgångspunkt och kring valet av disposition. Flera forskare
lyfter fram en viktig problematik: Genom att beskriva sin ansats att försöka föränd-
ra ett missförhållande tvingas du ofta använda dig av de termer och motsatsförhål-
landen du vill motarbeta. Vad finns det då exempelvis för relevans i att vilja synlig-
göra den officiella uppdelningen i ”det svenska” och ”de andra”, om själva näm-
nandet av dessa förhållanden riskerar att cementera och reproducera dem ytterliga-
re?29 Enligt Chourliaki och Fairclough är det viktiga när man gör en sådan analys
att i så stor utsträckning som möjligt hålla isär den egna beskrivningen och studie-
objekten.30 Diskursanalysen anlägger som sagt  ett  kritiskt perspektiv på språket,
men det är på samma gång oundvikligt att använda sig av de termer som är föremål
för analys. Denna uppsats är följaktligen skriven med en medvetenhet om att det
finns en inneboende problematik i det diskursanalytiska angreppssättet, samt att det
genom kategorisering finns en risk att man skapar ramar som egentligen inte exi-
sterar. Samtidigt har det gällande dispositionen varit nödvändigt att göra en temati-
sering av det jag funnit i källmaterialet för att analysen skulle bli begriplig.

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys
I det följande redogör jag för den begreppsapparat inom den kritiska diskursanaly-
sen som utgör  utgångspunkt för studien av källmaterialet.  De teoretiska resone-
mang som inte kräver en mer ingående förklaring hänvisar jag istället löpande till i
analysen. Detta perspektiv utgör även metod för undersökningen, vilket jag moti-
verar i avsnittet ”Den kritiska diskursanalysen som metod”.

Kritisk diskursanalys har sina rötter i socialkonstruktionismen, vilket bland an-
nat innefattar en kritik av verkligheten som objektiv samt en syn på kunskap som
socialt skapad och kontext- och tidsbunden. Den förknippas kanske främst med ti-
digare nämnda Fairclough, som menar att diskurser skapar den sociala världen och
i detta skapande även själva påverkas av andra sociala företeelser som inte nödvän-
digtvis är  diskursiva.31 Ett  problem hos den kritiska diskursanalysen är dock en
otydlighet angående vad som ska definieras som diskurs och inte, samt hur diskurs
och icke-diskurs samverkar och påverkar varandra.32 Genom att kombinera den kri-
tiska diskursanalysen med teorier om etnicitet  och intersektionalitet  är  förhopp-
ningen att kunna tydliggöra och problematisera diskursernas förhållande till den so-
ciala och kulturella kontexten.

2 9 Karlsson, D. (2010), ”Mångfald och pluralism”, s. 95 f; Motturi, A. (2007), Etnotism, s. 60.
3 0 Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999), Discourse in late modernity, s. 68.
3 1 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, ss. 11–12 & 66–68.
3 2 Bergström,  G. & Boréus,  K. (2012),  ”Diskursanalys”,  s.  402 f; Winther  Jørgensen,  M.  & Phillips,  L.
(2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 93.
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Särskilt relevant för denna uppsats är den kritiska diskursanalysens fokus på
diskurser  och  maktförhållanden.  Det  råder  ojämlika förhållanden mellan sådant
som anses normenligt respektive avvikande. Genom den kritiska diskursanalysen
vill man därför blottlägga det som tas för givet och sällan problematiseras, men
som i själva verket är ett  upprätthållande av social ojämlikhet.33 Jag har således,
med frågeställningarna i åtanke, utgått från att det finns ett visst – mer normaliserat
och inte ifrågasatt – sätt att se på mångkultur och bibliotek som är dominerande,
och att det intill detta finns mer eller mindre avvikande tolkningar och tillämpningar
som jag genom min analys ska kunna synliggöra. Vidare är det enligt Fairclough
viktigt att påvisa hur en dominerande, eller hegemonisk, diskurs tar sig skilda ut-
tryck i olika kontexter och på olika samhällsnivåer, det vill säga exempelvis på lo-
kal nivå i jämförelse med nationellt. Forskaren bör därutöver vara medveten om att
en diskurs även har olika betydelser inom olika sociala fält och discipliner.34 Inom
ramen för denna uppsats finns det dock inte utrymme att undersöka mångkulturella
diskurser i relation till något annat sammanhang än biblioteket i en politisk kontext,
men förhoppningen är att  de slutsatser som nås i denna uppsats i framtiden ska
kunna jämföras med liknande resultat  även inom andra forskningsfält.  Utgångs-
punkten för studier av diskurser är trots allt att resonemang inom ett fält har kopp-
lingar till hur man tenderar att resonera i samhället i övrigt, och paralleller kan då
samtidigt dras även till andra sammanhang.

Slutligen vill jag diskutera och motivera valet av just kritisk diskursanalys som
teoretiskt utgångspunkt. Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus näm-
ner att en detalj som skiljer den från diskursteorin, som är en annan diskursanaly-
tisk riktning, är att diskursteorin fokuserar på hur diskurser formar det sociala li-
vet, medan den kritiska diskursanalysen ser även diskurser som påverkningsbara.35

Genom att ansluta mig till den kritiska diskursanalysen kan jag på så vis se indivi-
den som aktiv, snarare än passiv, i relation till användandet av begrepp och att den-
ne genom sitt sätt att uttrycka sig också kan förändra dessa begrepp eller diskur-
sers  innebörd.  Detta  är  således  ytterligare  en aspekt  som möjliggör  studier  av
maktrelationer och av hur inställningar till mångkultur förändras över tid till följd
av hur människor resonerar. En annan anledning till att jag valt att använda mig av
den kritiska diskursanalysen i denna uppsats är att den är placerad mitt emellan det
vardagliga och det abstrakta, och därför kan nå både det enskilda och det samhälle-
liga. Andra diskursanalytiska angreppssätt, såsom diskurspsykologi och den tidiga-
re  nämnda diskursteorin, har antingen individers vardagliga språkmönster i fokus
eller ser diskurser som något alltomfattande.36

3 3 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 69.
3 4 Fairclough, N. (2010), Critical discourse analysis, s. 19 f.
3 5 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), ”Diskursanalys”, s. 374.
3 6 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 27 f.
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Etnicitet

Fairclough menar att  ämnets förankring i samtiden kan hindra forskaren från att
förhålla sig kritiskt till det,  och det måste därför teoretiseras med hjälp av olika
perspektiv för att man ska kunna se bortom det uppenbara. Vilka övriga perspektiv
som bör användas för att nå en djupare förståelse för ämnet är upp till forskaren
själv.37 I detta fall har jag valt teorier om etnicitet därför att det är ett begrepp som
ofta nämns i relation till mångkultur, vilket därmed innebär att det finns många in-
tressanta implicita kopplingar dem emellan, och det  intersektionella perspektivet
därför att det för med sig vikten av att uppmärksamma flera dimensioner av ett fe-
nomen eller en relation. I detta avsnitt redogör jag på en övergripande nivå för oli-
ka perspektiv på etnicitet, vilka kommit till användning i analysen.

Fenomenet etnicitet
Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen definierar etnicitet som en social rela-
tion i gränslandet mellan individer och grupper som är självutnämnt ”kulturellt av-
skilda” och som sällan interagerar med varandra. Även ekonomihistorikern Paulina
de los Reyes menar att det existerar först när grupper möts eftersom det är då män-
niskor känner ett behov av att definiera sin identitet och sätta gränser mellan var-
andra. Följaktligen innefattar  konstruktionen av ens egen identitet  samtidigt den
mer eller mindre implicita konstruktionen av ”de andra”, vilka anses symbolisera
kontrasten till normerna inom den egna gruppen.38

Eriksen menar att en problematik kring etnicitet är att det nästan alltid är majo-
riteten som avgör vem och vad som ska ses som värdefull(-t), genom att framhålla
både vikten av social och kulturell (jäm-)likhet i samhället och värdet av unika kul-
turella drag.39 Socialantropologen Charles Westin lyfter fram en liknande kritik. Ge-
nom etnicitetsbegreppets fokus på gemenskap vad gäller sådant som kulturell bak-
grund  och  religion  osynliggörs  maktens  betydelse  för  individers  och  gruppers
ojämlika positioner i samhället. Även från postkolonialistiskt håll menar man att et-
nicitet appliceras av människor med makt på ”de andra” i en lägre maktställning,
för att göra skillnad mellan ”oss” och ”dem”.40 Tillsammans med sociologen Mehr-
dad Darvishpour utvecklar Westin dessutom detta resonemang genom att påpeka
hur en analys av etnicitet utifrån ett maktperspektiv, istället för att betona kulturel-
la skillnader,  möjliggör att  majoritetens roll i upprätthållandet av diskriminering
och utanförskap kan framträda. Westin menar dessutom att föreställningen om ett
etniskt och kulturellt homogent Sverige är en modern konstruktion som syftar till
att  ”legitimera nationalstatens hegemoni”, och som hindrar vår förståelse för vad

3 7 Fairclough, N. (2010), Critical discourse analysis, s. 236.
3 8 De los Reyes, P. (2007), ”Intersektionella perspektiv på etniska relationer”, s. 47; Eriksen, T. H. (1998),
Etnicitet och nationalism, s. 22.
3 9 Eriksen, T. H. (1998), Etnicitet och nationalism, s. 176.
4 0 Westin, C. (2008), ”Om etnicitet, mångfald och makt”, s. 25.
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det mångkulturella samhället faktiskt kan innebära.41 Detta har relevans för denna
undersökning eftersom ett av uppsatsens syften är att synliggöra underrepresente-
rade tolkningar av mångkultur. Med tanke på att en annan teoretisk utgångspunkt
är kritisk diskursanalys, som till stor del fokuserar på just hegemoni, kan maktrela-
tioner dessutom synliggöras utan att jag för den delen tvingas undvika att tala om
etnicitet som social faktor.

En annan viktig aspekt som Eriksen lyfter fram är att det spelar stor roll vilket
perspektiv du anlägger, eftersom du med detta i åtanke själv kommer vara med och
skapa den etnicitet du finner i ditt material. Han menar därför att det är nödvändigt
att komplettera sin undersökning av mångkultur med teorier som inte har etnicitet i
fokus.42 Detta knyter an till det jag reflekterade över i avsnittet om den kritiska dis-
kursanalysen, nämligen att resultatet av en studie inte består av element som existe-
rar i verkligheten utan av de tolkningar du själv gör. Att kombinera med teorier
kring intersektionalitet syftar till att bredda analysen, främst ur ett maktperspektiv,
och samtidigt problematisera tendensen att etnicitet ensam kopplas till mångkultur.

Olika perspektiv på etnicitet
Enligt Eriksen innefattar begreppet etnicitet rubricering och kategorisering av män-
niskor samt förhållanden inom och mellan grupper. Sociologen Aleksandra Ålund
lyfter också fram sådant som identitet samt kulturellt och socialt skillnadsskapande
mellan människor.43 Det råder alltså enighet bland olika perspektiv om att etnicitet
refererar till mänskliga relationer, medan det däremot finns skilda uppfattningar om
hur etnicitet ska förstås på ett djupare plan. Forskare tenderar att dela in perspekti-
ven på etnicitet i två motsatta läger: konstruktionism och primordialism. Konstruk-
tionister ser etnicitet som självständigt från kultur, som sprunget ur och bundet till
sociala sammanhang,  och  därmed också  som föränderligt.  Fokus ligger  på  hur
människor definierar sig i förhållande till varandra, och därmed kollektivt skapar
etnicitet.  Detta  kan ställas mot  primordialister,  som sammankopplar kultur  med
identitet och därmed ser etnicitet som statiskt och givet från födseln, och där en
känsla av gemenskap baserat på ursprung sägs vara inneboende hos varje individ.
Här är det kulturellt innehåll som är i centrum, och etnicitet existerar oberoende av
mänsklig kommunikation.  En sådan statisk syn på etnicitet har konsekvenser för
betydelsen av begrepp som ”invandrare” eftersom det signalerar outvecklade kultu-
rer intill den helgjutna svenska kulturen och även möjliggör hierarkier.44 Detta kan
utvecklas till att inkludera vilken betydelse det får för synen på mångkultur, som i

4 1 Darvishpour, M. & Westin, C. (2008), ”Inledning”, s. 14; Westin, C. (2004), ”Mångfald, nationell identi -
tet och samhörighet”, s. 216.
4 2 Eriksen, T. H. (1998), Etnicitet och nationalism, s. 197 f.
4 3 Ålund, A. (2000), ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, s. 30; Eriksen, T. H. (1998),  Et-
nicitet och nationalism, s. 12.
4 4 Peterson, A. & Ålund, A. (2007),  ”Etniciteter”,  s.  16 ff; Ålund, A. (2000),  ”Etnicitetens mångfald och
mångfaldens etniciteter”, ss. 31– 34; Ålund, A. (1999), ”Ethnicity, multiculturalism and the problem of cul -
ture”, s. 110; Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 28.
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detta perspektiv blir något enkulturellt och oföränderligt. Det ska tilläggas att jag i
denna uppsats knyter an till en konstruktionistisk syn på begrepp och fenomen, då
detta som tidigare nämnts är en av den kritiska diskursanalysens grundpelare. Att
betrakta fenomen utifrån deras kontext är dessutom en förutsättning för att kunna
besvara uppsatsens syfte. Detta faktum hindrar dock inte att primordialistiska syn-
sätt kan vara urskiljbara i källmaterialet. De skilda teoretiska perspektiv på etnicitet
som presenteras här används just för att blottlägga olika mönster i källmaterialet.

Samtidigt finns det en viss problematik även i anslutning till det konstruktionis-
tiska perspektivet på etnicitet. Detta eftersom det fokuserar på hur kulturella skill-
nader hanteras socialt, vilket till viss del förutsätter att kulturella skillnader faktiskt
existerar.  Sociologen Hanna Wikström menar att  det  postkoloniala perspektivet
går ett steg längre genom att helt ifrågasätta användandet av begrepp som ”grupp”
och ”etnicitet”, eftersom man menar att dessa indikerar att det skulle finnas en tyd-
ligt urskiljbar homogenitet  inom en grupp samtidigt som man bortser  både från
skillnader inom gruppen och överensstämmelser med andra grupper. Postkolonia-
lister ser inte bara de perspektiv vi anlägger utan också själva nyttjandet av be-
grepp som en bidragande orsak till skillnadsskapande baserat på etniska och kultu-
rella kriterier – det vill säga, att namnge något är också att konstruera det. 45 Dessa
resonemang har kommit till särskild användning i närläsningen av materialet dels
för att urskilja tendenser att formulera sig kring skillnader utifrån kategorier som
kultur eller etnicitet, och dels för att notera problematiseringar av just sådana strä-
vanden. Jag bär också med mig detta genom att kontinuerligt reflektera över min
egen begreppsanvändning i rollen som forskare.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram sociologen Mikael Hjerms sammanfattning av
forskningsläget på ämnet etnicitet. Han menar att det finns ett dominerande fokus
på att studera invandrares unika förutsättningar, medan det råder brist på dynamis-
ka,  (själv-)kritiska perspektiv på  exempelvis majoritetens  betydelse för  integra-
tion.46 En del av att vända på perspektiven på detta sätt, och att utmana normen i
forskningssammanhang, kan bland annat vara att ta hänsyn till ojämlikhetsskapan-
de, samt huruvida alla människor erbjuds delaktighet i samhället. Detta ser jag som
en motivering till att studera resonemang med hänsyn till maktrelationer, då en ar-
gumentation kring mångkulturalism i många situationer också innebär en konstruk-
tion av ”den andra”, såsom invandraren.

Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet har vuxit fram ur en vilja att illustrera hur egenskaper
som genus och etnicitet inte verkar i ett tomrum, utan alltid samverkar för att ska-

4 5 Wikström, H. (2009), Etnicitet, ss. 29, 32 & 38.
4 6 Hjerm, M. (2007), ”Etnicitetsforskningens vägar”, s. 246.
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pa grund till kategorisering och underordning av människor. Inom studier av mång-
kulturalism har man alltmer kommit att uppmärksamma att möjligheten till funge-
rande interaktion mellan olika grupper i samhället påverkas inte bara av etnicitet,
utan även av bland annat klass och kön.47 Detta motiverar tillämpningen av ett in-
tersektionellt perspektiv i denna uppsats. Inte minst folkbiblioteket är en plats där
just interaktionen människor emellan är en central del av verksamheten, och där sy-
nen på besökarnas bakgrund och vilka faktorer som tas ställning till i sin tur påver-
kar hur denna verksamhet utformas.

Utifrån hur olika forskare beskriver det intersektionella perspektivet framträder
det som ett  bra komplement till den kritiska diskursanalysen, då även det har en
normkritisk utgångspunkt och ser makten som en avgörande och situationsberoen-
de faktor i samhället. Det syftar till att synliggöra, snarare än att enbart beskriva,
de kontexter och diskursiva strukturer som upprätthåller ojämlika maktförhållan-
den både på individnivå, inom en organisation liksom i samhället i stort.  I likhet
med de kritiska perspektiven på etnicitet är det utifrån ett intersektionellt perspek-
tiv nödvändigt  att  betrakta  makt  som mångfacetterat  och kontextberoende,  där
även kategorier såsom invandrare och svensk behöver problematiseras för att und-
vika att  osynliggöra olika typer  av ojämlikhet och skillnadsskapande.  I  det  sist-
nämnda ingår även att lyfta fram ”diskursens tystnader”, det vill säga de stämmor
som inte kommer till tals men som implicit bidrar till vår förståelse. Att benämna
någon invandrare (avvikande) ger också mening till att vara svensk (normbekräf-
tande).48 Med ett medvetet intersektionellt perspektiv är min förhoppning att kunna
besvara den frågeställning som rör  huruvida det  finns åsidosatta  eller avvikande
röster, för att på så vis försöka problematisera resonemangen. Exempelvis medför
detta att jag har kunnat studera dem med insikten om att vissa, däribland bibliote-
karier, ganska fritt och oemotsagt kan tala om och benämna andra, såsom immi-
granter, utifrån sin privilegierade maktposition, där de senare inte kommer till tals.
Samtidigt ska tilläggas att jag inte fokuserar på subjekten i det material jag stude-
rar. Istället vill jag lyfta fram vad som sägs, och tar därför framför allt hänsyn till
objektens sociala kontext i ett större samhällsperspektiv.

Ett intersektionellt perspektiv på etnicitet
Efter att  ha presenterat det intersektionella perspektivet och motiverat dess rele-
vans för en kritisk diskursanalys, ämnar jag nu kort specificera dess betydelse för
studier av etnicitet och mångkulturalism. Likt det konstruktionistiska perspektivet
på etnicitet,  utgår intersektionaliteten från att  egenskaper som kön och etnicitet
saknar essens och istället är socialt konstruerade. Med andra ord är det fler än en
faktor som har betydelse för människors förutsättningar, vilket också varierar från

4 7 Peterson, A. & Ålund, A. (2007), ”Etniciteter”, s. 18 f; Rattansi, A. (2011), Multiculturalism, s. 160.
4 8 De los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (2005), ”Introduktion”, ss. 22 & 25–26; De los Reyes, P. &
Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, ss. 16, 25, 92 & 130; De los Reyes, P. (2007), ”Intersektionella per -
spektiv på etniska relationer”, s. 57 f.
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en kontext till en annan.49 De los Reyes och sociologen Diana Mulinari argumente-
rar till och med för att det inte ens är vare sig möjligt eller motiverat att fokusera
endast på etnicitet och utelämna andra faktorer om man vill kunna besvara sitt syf-
te.50 Darvishpour och Westin menar dock att inte alla faktorer har samma betydelse
i en viss situation, och att det viktigaste därför är att motivera de kategorier som
man väljer att fokusera på utifrån den kontext som studeras.51 Det vore kanske en-
kelt för mig att falla i fällan att utan problematisering applicera endast etnicitetsper-
spektivet på mångkultur, men att också reflektera över andra påverkande faktorer
är nödvändigt för att uppsatsen inte bara ska reproducera de maktojämlikheter som
den försöker kartlägga. Att jag fokuserar olika mycket på olika faktorer beroende
på kontexten är dock en nödvändighet för en givande analys. I följande avsnitt re-
dogör jag närmare för hur jag har hanterat detta.

4 9 De los Reyes, P. (2007), ”Intersektionella perspektiv på etniska relationer”, s. 44ff; Wikström, H. (2009),
Etnicitet, s. 16.
5 0 De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 99.
5 1 Darvishpour, M. & Westin, C. (2008), ”Inledning”, s. 15.
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Metod och material

Hittills har jag klargjort  mina teoretiska utgångspunkter,  och endast ytligt antytt
vad jag studerat och hur. Detta avsnitt syftar dels till att beskriva och motivera va-
let av material, och dels till att presentera de metodologiska verktyg som nyttjats i
undersökningen.

Urval av källmaterial

Fairclough menar att  forskaren bör välja sitt material baserat på att  denne ser en
möjlighet att  undersöka sociala missförhållanden med hjälp av en kombination av
olika perspektiv. Med andra ord bör man välja ett ämne som man upplever är del-
vis outforskat, men som samtidigt ofta är i fokus i en praktisk verksamhet. På så
vis kan forskaren säkerställa att analysen förankras i de sociala frågor och problem
som existerar i samtiden.52 Exempelvis indikerar det faktum att bibliotekslagen sär-
skilt prioriterar de som inte har svenska som modersmål att man på en kulturpoli-
tisk nivå kontinuerligt behöver ta  ställning till mångkulturbegreppets innebörd –
gäller mångkulturen oss alla, eller bara ”de andra”? Denna problematik kan antas
vara något som i förlängningen även genomsyrar den biblioteksverksamhet som be-
drivs i Sverige, varför jag ser yttranden kring mångkulturalism som ett särskilt in-
tressant ämne att studera närmare. 

Materialet som har studerats i denna uppsats är av något olika typ, vilket an-
tyddes i inledningen. Detta eftersom uppsatsens syfte inte är att reda ut hur det re-
soneras kring mångkultur inom en viss bibliotekskontext, utan istället på ett  mer
generellt plan inom fältet. Samtidigt kan materialet delas in i två överordnade kate-
gorier: en övergripande, textfokuserad nivå och en fallstudie. Exakt vilket material
som har analyserats i denna uppsats redogörs för nedan. Det ska tilläggas att upp-
satsen inte fokuserar på en specifik typ av bibliotek. Noterbart är dock att det mes-
ta av det material jag funnit behandlar folkbibliotek, varför texter om denna biblio-
tekstyp likväl tar upp mest utrymme i  uppsatsen.

5 2 Fairclough, N. (2010), Critical discourse analysis, s. 235.
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Texter som behandlar mångkultur på bibliotek
Lingvisten Ruth Wodak menar att språket blir en maktfaktor först när någon med
makt använder sig av det. En utgångspunkt för den kritiska diskursanalysen är där-
för att utifrån den underordnades perspektiv undersöka vad de med makt gör med
språket för att  bidra till eller motverka ojämlikhet. Texter lämpar sig särskilt väl
som undersökningsobjekt eftersom de oftast uppkommer som svar på tidigare tex-
ter. Det är följaktligen möjligt att inom en text urskilja en kamp om tolkningsföre-
träde och dominans – det vill säga att både undersöka maktkamper och hur tidigare
företeelser omtolkas.53 Inom den generella, textfokuserade kategorin ryms texter
från två typer av källor: dels artiklar ur  Biblioteksbladet, dels textbidrag till olika
handböcker och antologier på det svenska biblioteksfältet. Hur och varför jag valt
dessa beskrivs mer ingående i de två följande avsnitten.

Biblioteksbladet 
Tidskriften Biblioteksbladet ges ut av den ideella yrkesorganisationen Svensk Bib-
lioteksförening, som bland annat arbetar för att  ”[s]kapa opinion för och sprida
kunskap om svenskt biblioteksväsende” samt för att ”[s]timulera debatt och erfa-
renhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet”.54 Biblioteksbladet har i
sin tur ett tudelat syfte, dels som medlemstidning och dels som ”ett av Sveriges le-
dande organ för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt”. Med andra ord är
det en tidskrift av liksom för biblioteksfältet, som både ämnar beskriva och ifråga-
sätta biblioteksverksamheten i Sverige.55 Den främsta motiveringen till att studera
texter i Biblioteksbladet är således dess fokus på att  främja en livfull debatt.  Att
stort utrymme ges till åsiktsyttringar innebär möjligheten att problematisera implici-
ta värderingar kring mångkulturalism.

Jag började min insamling av artiklar med att, genom tillgång via Uppsala uni-
versitetsbibliotek, söka i Bibliotekstjänsts databas ArtikelSök på följande ämnes-
ord:  ”invandrare  bibliotek”,  ”mångkult*  bibliotek”,  ”mångkultur  bibliotek”,
”mång* bibliotek” samt ”mångspråk bibliotek”.56 Jag valde alltså att söka även på
termen ”invandrare” eftersom det är ett begrepp som ofta förknippas med mång-
kulturellt arbete på bibliotek. Genom denna typ av sökning fann jag 44 artiklar som
jag hoppades skulle vara av intresse. Därefter besökte jag Uppsala universitetsbibli-
otek som har fysiska samlingar av Biblioteksbladet, och gick för hand igenom des-
sa artiklar eftersom en sökning via en databas inte kan visa huruvida materialet är
relevant för en viss undersökning. Antalet artiklar avgränsades sedan till 17, då jag
bedömde att  dessa specifikt behandlade mångkulturalismen som ämne, och dessa
sträcker sig från 1980-talet till och med år 2014. 

5 3 Wodak, R. (2002), ”What CDA is about”, s. 10 f.
5 4 Sveriges allmänna biblioteksförening & Svenska bibliotekariesamfundet (2011), ”Stadgar”, s. 2.
5 5 Zorn, H. (2011), ”OM”.
5 6 Bibliotekstjänst, ”ArtikelSök”.
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Handböcker och antologier om bibliotek och mångkultur
Fairclough lyfter fram en så kallad interdiskursivitet, som han kopplar till intertex-
tualitet. Med detta syftar han på hur texter influeras av och omformar konventioner
och redan etablerade diskurser.57 Detta är särskilt relevant i relation till den del av
källmaterialet som utgörs av olika svenska handböcker och antologier om mång-
kultur på bibliotek, där två av dem explicit refererar till, och uttrycker att de byg-
ger vidare på, tidigare litteratur inom samma genre.58 En viktig detalj är att antolo-
gierna och handböckerna har både producerats inom det biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga fältet, det vill säga är skrivna av bland annat forskare och biblio-
tekarier,  och i huvudsak riktar  sig till verksamma inom detta  fält.  Utöver  detta
medför de en utmärkt möjlighet att se om och hur resonemang kring mångkultur
har utvecklats över tid inom bibliotekskontexten.

De 18 texter som faller under denna kategori är hämtade ur handboken  In-
vandrarna och biblioteket från 1974,  antologin  Biblioteket  mitt  i  världen från
1998,  handboken Utmaning och inspiration från 2011 samt antologin Det mång-
språkiga biblioteket från 2012. Enligt böckernas baksidestexter och/eller inledning-
ar har de gemensamt att de ämnar lyfta fram och sporra mångkulturell biblioteks-
verksamhet och även arbete med integration. Centralt är att de menar att bibliote-
ken har ett särskilt ansvar i dessa frågor.59 Dessa verk är inte de enda publicerade
inom denna kategori, och det hade varit fullt möjligt att studera annat material. Va-
let av just dessa fyra är därför att betrakta som subjektivt, samtidigt som syftet va-
rit att analysera material från olika tidpunkter. Det ska tilläggas att jag inte analyse-
rar alla texter som förekommer i dessa böcker, utan har valt de tydligaste och mest
relevanta exemplen på olika resonemang och diskurser om mångkulturalism.

Ett exempel på mångkulturell biblioteksverksamhet
Som tidigare nämnts har jag velat ta textanalysen ett steg längre genom att konkre-
tisera mina fynd, för att på så vis försöka undvika att generalisera resultaten utan
grund samt för att de ska ha en viss koppling till faktisk biblioteksverksamhet. Följ-
aktligen har jag också valt att inkludera en fallstudie i form av en intervju med en
person som arbetar just med mångkulturell verksamhet på bibliotek, och jag stude-
rar även styrdokument som har med detta arbete att  göra. Dock är inte specifikt
denna verksamhet i fokus eftersom ett sådant angreppssätt inte har utrymme i un-
dersökningen. Istället för att fördjupa mig i en jämförande studie av ett antal verk-
samheter, har jag försökt använda fallstudien som en illustration för de mer över-
gripande slutsatser jag nått via närstudier av det övriga textmaterialet. En brist är
dock att jag genom att bara fokusera på en verksamhet dels går miste om just jäm-

5 7 Fairclough, N. (2010), Critical discourse analysis, s. 95.
5 8 Atlestam, I. & Myhre, R. (2012),  Det mångspråkiga biblioteket, s. 8;  (1998),  Biblioteket mitt i världen,
s. 9.
5 9  (1974), Invandrarna och biblioteket;  (1998), Biblioteket mitt i världen; Gustafsson Chen, A. (2011), Ut-
maning och inspiration, s. 7; Atlestam, I. & Myhre, R. (2012), Det mångspråkiga biblioteket.
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förelser mellan verksamheter, och dessutom styr in undersökningen ytterligare på
folkbibliotek trots att det inte är bara en typ av bibliotek som är i centrum. Å andra
sidan utgör intervjun i kombination med riktlinjer för verksamheten en både intres-
sant och nödvändig förankring i både nutid och praktik, liksom en utgångspunkt
för hur förhållningssättet till mångfald skulle kunna utvecklas i framtiden.

Bakgrund – Bibliotek Botkyrka och Botkyrka kommun
Botkyrka kommun består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tul-
linge och Tumba-Grödinge. I april 2014 var invånarna 88 000 till antalet, och 53
procent av dessa har rötter  i ett  annat land än Sverige. Därför talas där omkring
100 olika språk.60 I kommunen finns sex folkbibliotek, placerade i Alby, Fittja, Hall-
unda, Tullinge, Tumba och Vårsta. Målet är att verksamheten ”ska genomsyras av
demokrati,  jämställdhet och yttrandefrihet,  ett  interkulturellt förhållningssätt  och
invånaren som medaktör”,  och man uttrycker att  det ”är en styrka att  äga flera
språk”.61 Bibliotek Botkyrka lämpar sig väl som exempel på mångkulturell verk-
samhet då de uttryckligen arbetar med sådana frågor, med en medvetenhet som ur-
skiljer dem från de flesta andra bibliotek i Sverige.

Textmaterial inom Botkyrkakontexten
Det som utgör grunden för Bibliotek Botkyrkas arbete är ett  antal styrdokument
utifrån politiska beslut i kommunen, varför jag läser dem på motsvarande sätt som
de övriga texterna. Riktlinjerna för biblioteken ingår i en övergripande interkultu-
rell strategi för kommunen som helhet, och de är tacksamma att studera eftersom
de  ger  uttryck  för  underliggande värderingar  och  ställningstaganden kring vad
mångkulturalism och interkulturalism innebär. Det är i detta som motiveringen till
att studera just Botkyrka finns, då det rör sig om en kommun som är starkt präglad
av mångfald och som valt att betona detta i sin politik.

Kort om informanten
Då jag upplevde att det inte räckte med att studera styrdokumenten för att få veta
hur de faktiskt jobbar med det interkulturella förhållningssättet, valde jag att också
samtala med en person som kunde utveckla kopplingen mellan teori och praktik.
Genom e-post fick jag kontakt med verksamhetschefen (hädanefter benämnd infor-
mant) som i sin yrkesroll har god insyn i verksamheten på samtliga bibliotek inom
kommunen, och det beslutades att vi skulle träffas för en intervju. Informanten har
arbetat inom Bibliotek Botkyrka sedan januari 2014, och har således inte varit med
om hur det såg ut innan antagandet av en interkulturell handlingsplan för bibliote-
ken och den motsvarande strategin för kommunen. Däremot är hon väl insatt i hur
biblioteken tillämpat dessa riktlinjer och har många tankar om hur verksamheten

6 0 Botkyrka kommun (2014), ”Kommunfakta”.
6 1 Bibliotek Botkyrka, ”Bibliotek - Bibliotek Botkyrka”.
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kan utvecklas utifrån dem. Hon har tidigare arbetat som bibliotekarie i Södertälje,
Stockholm och Salem.62

Den kritiska diskursanalysen som metod

Den kritiska diskursanalysen syftar till att  beskriva ett  uttalande i exempelvis en
text (textanalys), att tolka relationen mellan å ena sidan hur och varför en text har
producerats och å andra sidan tolkningen av texten/diskursen (diskursiv praktik),
samt att  förklara relationen mellan diskursen och det sociala sammanhang den är
en del av (social praktik). Essensen av en sådan analys är kortfattat att reflektera
över om objektet,  i form av språklig kommunikationsprocess, reproducerar eller
utmanar existerande diskursiva förhållanden och vilka konsekvenser det medför på
en samhällelig nivå. En utgångspunkt är att  både diskursens produktionsprocess
och tolkningen av diskursen beror på det sociala sammanhanget som diskursen är
en del av. En diskurs existerar således på flera plan samtidigt: i en viss situation
(såsom i en specifik text); inom ett institutionellt sammanhang (såsom biblioteket);
och på en samhällelig nivå.63 Bergström och Boréus nämner att Fairclough inte har
utvecklat någon färdig metod för studier på den tredje, samhällsfokuserade nivån.64

Detta kan i sig ses som en motivering för mitt val av den kritiska diskursanalysen
som metod. Då jag framför allt är intresserad av hur beskrivningar av det mångkul-
turella biblioteket kan analyseras med hänsyn till den sociala kontexten, kan jag ut-
veckla min egen metod för detta och därmed sägas bidra med mitt egna perspektiv
på hur man kan använda den kritiska diskursanalysen.

Bergström och Boréus lyfter fram att diskursanalytikern kan få svårt att posi-
tionera sig i förhållande till sitt material, då denne kan vara en del av de diskurser
som undersöks.65 Jag kan sägas ha en nära koppling till det jag studerar i och med
att jag analyserar material inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet
där jag själv är verksam. Å andra sidan har jag tidigare inte forskat kring eller arbe-
tat specifikt med frågor som rör mångkulturalism på bibliotek, varför jag ändå bör
kunna hålla en viss distans till ämnet. Att jag läst igenom mitt material ett  flertal
gånger och kontinuerligt omprövat mina slutsatser har också varit ett sätt att behål-
la den nödvändiga distansen. Detta att  reflektera kring den egna forskarrollen är
enligt Wodak en viktig del av att  vara just kritisk i sin diskursanalys. Hon lyfter
dessutom fram vikten av att kunna applicera sina resultat, vilket jag för en diskus-
sion kring i avsnittet ”Resultat och slutdiskussion”.66

6 2 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
6 3 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 73 ff; Bergström, G.
& Boréus, K. (2012), ”Diskursanalys”, s. 375 ff; Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 72
f; Fairclough, N. (2010), Critical discourse analysis, s. 132.
6 4 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), ”Diskursanalys”, s. 378.
6 5 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), ”Diskursanalys”, s. 402.
6 6 Wodak, R. (2002), ”What CDA is about”, s. 9.
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Metodologiska verktyg och analysmetod
Utifrån den tredimensionella modell som beskrevs ovan har jag formulerat ett antal
frågor som kontinuerligt har applicerats på källmaterialet. Dessa frågor presenteras
och diskuteras här, medan jag i uppsatsens undersökningsdel endast redogör för de
resultat jag nått genom denna metod. Detta innebär i sin tur att jag i analysen inte
går igenom varje enskilt källobjekt utifrån varje fråga, då detta vore att dra slutsat-
ser som inte går att motivera utifrån materialet. Istället har frågorna fungerat som
verktyg för att  finna, lyfta fram och problematisera mönster  i materialet  utifrån
uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågorna har med Faircloughs modell i åtan-
ke delats upp i tre kategorier och ser ut på följande sätt:

Textnivå: Vilka ord utmärker resonemangen kring mångkultur och bibliotek? Vil-
ka metaforer används? Finns det intertextuella kopplingar från en utsaga till en
annan?

Diskursiv praktik: Vilka mönster går att  finna i diskurserna? Vilka antaganden
om verkligheten görs?

Social praktik: Hur förhåller sig diskurserna till den sociala kontexten? Är diskur-
serna konventionella och reproducerande eller utmanande och förändrande?

Fairclough menar att det är både lämpligt och nödvändigt för diskursanalytikern att
välja de delar av metoden inom kritisk diskursanalys som är mest relevanta för un-
dersökningens syfte – huvudsaken är att denne kan motivera sina val och slutsatser
utifrån de resultat som nås.67 I det följande redogör jag mer i detalj för de analys-
verktyg jag har utnyttjat för att studera diskurserna i materialet. Generellt undersö-
ker jag inte materialet på en rent grammatisk nivå, det vill säga hur det skrivs. Fo-
kus är istället på att  tolka och tyda  vad som skrivs, och även på vad som  inte
skrivs. Samtidigt är kartläggningen av textnivå och diskursiv praktik ofrånkomligen
av deskriptiv art, det vill säga att jag beskriver hur man uttrycker sig, medan tolk-
ningen främst sker i analysen av den sociala praktiken. Jag vill slutligen påpeka att
jag i undersökningen inte alltid uttrycker mig i Faircloughs termer, men har likväl
utgått från hans verktyg. Detta innebär i sin tur att den kritiska diskursanalys som
jag använder är min subjektiva tolkning av Faircloughs metod, vilket skulle kunna
ses som problematiskt. Samtidigt är det den egna tolkningen och tillämpningen av
metoden som medfört att den blivit relevant för just denna undersökning.

Verktyg för textanalys
I närstudien av källobjekten på en lingvistisk nivå har jag utgått  från Faircloughs
begrepp ”word meaning”, ”wording” och ”metaphor”, här fritt översatt  till inne-
börd,  formulering och metafor.  Gällande innebörd handlar det  om att  notera de

6 7 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 231–238.
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nyckelord, vars betydelser har en tendens att skifta, som tycks vara av särskilt (lo-
kalt  eller allmänt)  värde samt den inneboende hierarkiseringen av,  och kampen
kring, ordens potentiella betydelser.68 Med detta liksom uppsatsens frågeställningar
som utgångspunkter har jag försökt reda ut vad mångkultur betyder i olika utsagor
med koppling till biblioteksvärlden, vilka betydelser av mångkultur som dominerar,
samt om det råder en strid mellan förgivettagna och avvikande meningar.

Vid studier av formuleringar handlar det framför allt om att spegla ordval och
resonemang i olika (talade och skrivna) texter mot varandra, för att på så vis blott-
lägga underliggande värderingar.  Man undersöker  även ”'lexical items'”, det  vill
säga uttryck som av någon anledning blivit fastställda och varaktiga, och reflekte-
rar över varför dessa uppkommit och vad det kan få för konsekvenser.69 I denna
uppsats har jag funderat kring vad ett visst ordval har för betydelse, och vad man
vill knyta an till genom en viss formulering kring mångkultur. En förväntning jag
haft i inledningsskedet till undersökningen är att retoriken kring mångkultur döljer
en ganska onyanserad inställning till vad det  står  för,  och genom att  reflektera
kring just sådant som ordval kan jag problematisera både materialet och mina egna
förutfattade meningar. En annan intressant dimension av att  undersöka formule-
ringar är det som Fairclough benämner ”'rewording'”, eller omformulering, vilket
innebär att syna skapandet av alternativa formuleringar som i vissa fall kan stå i di-
rekt opposition till de dominerande.70 Ett  exempel på detta är begreppet interkul-
turalism som med tiden växt fram vid sidan om, och i vissa sammanhang i motsätt -
ning till, mångkulturalismen, vilket demonstreras i uppsatsens analysdel för att se-
dan problematiseras ytterligare i slutdiskussionen.

Att studera metaforer handlar även det om att definiera och kontrastera olika
bildliga och ofta målande beskrivningar, för att se vilka kulturella och sociala fak-
torer som ligger till grund för en viss formulering och samtidigt reflektera över vil-
ken betydelse dessa metaforer i sin tur har för våra sätt att tänka och agera. Det är
således särskilt här som man kan se kopplingen mellan textnivån och den sociala
praktiken, i och med att objektet och dess sociala kontext har en ömsesidig påver-
kan. Här finns samtidigt en tydlig koppling även till den tredje dimensionen, den
diskursiva praktiken. Fairclough ser nämligen metaforer som betydelsefulla i kam-
pen inom och över diskurspraktiker.71

Studier av den diskursiva praktiken
Fairclough menar att textanalys inte bör göras utan koppling till något annat. 72 Det-
ta kan också tolkas som att en analys på textens nivå inte är tillräckligt för att reda
ut diskursiva förhållanden. Med utgångspunkt i detta har jag tagit hänsyn till ett an-

6 8 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 236.
6 9 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 191 & 237.
7 0 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 194.
7 1 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 195 & 237.
7 2 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 198.
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tal element inom den diskursiva praktiken, nämligen ”intertextual chains”, ”interdi-
scursivity” och ”manifest intertextuality”, här kallade intertextuella kedjor, interdis-
kursivitet och uttalad intertextualitet. Textens och den diskursiva praktikens rela-
tion till den sociala praktiken är något jag återkommer till under nästa underrubrik.

De intertextuella kedjorna har främst varit till nytta då jag har kontrasterat hur
olika texter har behandlat en (typ av) diskurs. Det är denna diskursiva förändring
från ett sammanhang till ett annat som Fairclough benämner distribution. Vad som
är att  betrakta som gemensamma karaktärsdrag hos olika texter tar sig olika ut-
tryck, vilket kan handla om alltifrån ordförråd i en text till metaforer i en annan. 73

Mitt material består av ett antal olika typer av material, varför det är särskilt rele-
vant att undersöka vad som händer med mångkultur och liknande termer när de an-
vänds i olika sammanhang.

Interdiskursivitet innebär att kartlägga vilka diskurstyper som förekommer, vil-
ket kan göras dels på ett samhälleligt plan, dels inom en institution och dels på den
enskilda diskursens nivå.  De element som utgör diskurstyper är enligt Fairclough
genre, aktivitetstyp, stil och diskurs. Genre syftar på de sociala och språkliga kon-
ventioner som kännetecknar en viss företeelse, såsom en tidskriftsartikel, och de
kommunikativa processer som omger denna. Aktivitetstyp har med företeelsens
struktur och subjektspositioner att göra, medan stil används för att beskriva genren
med olika begrepp såsom formell/informell, talad/skriven, argumentativ eller be-
skrivande. Fairclough definierar diskurs som ett visst sätt att  framställa ett ämne,
och menar att en sådan bör beskrivas både utifrån det relevanta kunskapsområdet
och hur den skapats, såsom ”feminist discourses of sexuality'” (det vill säga sexua-
litet som kunskapsområde utifrån ett feministiskt perspektiv).74 Genre hade varit re-
levant att titta på om syftet med undersökningen hade varit att kartlägga hur mång-
kultur konstrueras diskursivt i exempelvis tidskriften Biblioteksbladet som genre,
medan aktivitetstyp hade kommit till användning om uppsatsens fokus hade varit
att studera vem som uttalar sig kring mångkultur. Jag har funnit att stil till viss del
varit till nytta då det tillfört en dimension av medvetenhet rörande språkbruket i re-
sonemangen kring mångkultur, såsom huruvida de är informella och argumentati-
va, men det är framför allt det sista elementet, diskurs, som varit i fokus gällande
undersökningen av interdiskursivitet.  Detta har nämligen inneburit att  jag kunnat
studera inte bara diskurser om mångkultur som sådana, utan dessutom kontinuer-
ligt förankra dem i bibliotekskontexten.

Den tredje och sista dimensionen av den diskursiva praktiken är uttalad inter-
textualitet, vilket har att göra med hur diskurser formas och hur ett objekt produ-
ceras. Som begreppet antyder handlar det om att identifiera vilka andra texter som
ett källobjekt uttryckligen förhåller sig till och bygger vidare på. Detta att jämföra
med interdiskursivitet där kopplingen mellan diskurser är implicita, och där de in-

7 3 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 131 & 232.
7 4 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 232 & 124–128.

28



tertextuella relationerna handlar mer om att kombinera olika element av diskurser
än att reproducera hela, specifika diskursobjekt.75 Vidare talar Fairclough om dis-
kursrepresentation, det vill säga de intertextuella relationerna där en text eller dis-
kurs direkt eller indirekt återger en annan, där gränsen mellan textens egen diskurs
och den återgivna diskursen kan vara mer eller mindre tydlig och/eller upptagen i
textens egen diskurs. Ett annat intressant element av uttalad intertextualitet är pre-
suppositioner, eller förgivettaganden som reproduceras eller skapas i texten, vilket
även innebär att  man kan blottlägga intertextuella relationer inom en och samma
text där ett konstaterande görs som sedan tas för givet i resten av texten. 76 Det är
främst de två konkreta dimensionerna av intertextualiteten, diskursrepresentation
och presuppositioner, som kommit till användning i undersökningen. Jag ser dess-
utom en del av synliggörandet  av förgivettaganden som att  samtidigt reflektera
över de förväntningar som jag bär med mig in i forskarrollen, det vill säga att mina
tolkningar påverkas av mina egna förgivettaganden.

Diskurserna inom den sociala praktiken
Att definiera en diskurs och en diskursiv praktik är inte nog – detta måste också re-
lateras till den omgivande sociala praktiken. Det handlar huvudsakligen om att syn-
liggöra de maktrelationer och -strukturer som utgör grunden för den sociala och
diskursiva praktiken, att reflektera över vilka effekter dessa relationer har för synen
på kunskap och för hur diskurser formas, samt över huruvida den sociala och dis-
kursiva praktiken reproducerar eller omformar varandras strukturer.77 Som nämnts
är det på denna nivå jag är mest fri att utforma en egen metod. Det är här jag jäm-
för mitt material med framför allt rapporter och dylikt inom svensk kultur- och in-
tegrationspolitik, men även tidigare forskning.

I anslutning till den sociala praktiken lyfter Fairclough in begreppet diskursord-
ning, vilket  är  en sammanfattande term för  relationen mellan alla de diskursiva
praktiker som förekommer inom en institution eller ett samhälle.78 I detta fall har
jag undersökt  en diskursordning i form av biblioteksvärlden, och de diskursiva
praktikerna däri, närmare bestämt diskurser om mångkultur i olika källtyper. Den
sociala praktiken utgörs  i uppsatsen som nämnts av kulturpolitiska resonemang
kring mångkultur. De element av den sociala praktiken som diskuteras har vuxit
fram ur de resultat som framkommit vid studierna på textnivå och av den diskursi-
va praktiken, och är således subjektivt utvalda. Det har med andra ord inte varit
vare sig möjligt eller relevant att  kontrastera  enskilda diskurser eller diskursiva
praktiker mot exempelvis alla politiska resonemang om mångkultur. Jag har kunnat
avgränsa mig genom att framför allt fundera över vilka värdesystem i det omgivan-
de samhället som kan utrönas i den diskursiva praktiken.

7 5 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 117–118 & 233.
7 6 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 118 ff.
7 7 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 237 f.
7 8 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 43.
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Eftersom jag undersöker diskursiva konstruktioner av ett begrepp har det varit
relevant att studera diskursiv förändring. Att detta är en del av att studera den soci-
ala praktiken har att göra med att dilemman i enskilda situationer har sin grund i
motsättningar på institutionell och samhällelig nivå – det intressanta är relationerna
mellan enskild situation och vad som händer i samhället i övrigt, och om diskurser
reproducerar eller transformerar konventioner. Omformandet av diskursiva element
skapar strukturella förändringar, som i sin tur medför nya diskursiva hegemonier.79

Slutligen är  det  huvudsakligen i studier på den sociala praktikens nivå som
maktrelationer kan synliggöras, det vill säga där uppsatsens syfte att undersöka oli-
ka sätt att se på mångkultur i relation till bibliotek kan besvaras. Fairclough menar
att  en diskursordning delvis utgörs av en maktkamp kring bestämmanderätt.  Ge-
nom att ta hänsyn till hegemoni, eller dominans, möjliggörs en analys av maktrela-
tioner både inom diskursiva och sociala praktiker, och huruvida dessa praktiker be-
kräftar eller utmanar dominerande synsätt.80 En kritisk diskursanalys som inte tar
hänsyn till maktperspektivet  missar  således aspekter  som Fairclough framhåller
som särskilt viktiga.

Fallstudien och intervjun som metod

Då intervjun inte är mitt huvudfokus i uppsatsen, utan snarare kan ses som ett il-
lustrativt komplement till textanalysen, har jag bedömt att ett inspelat samtal varit
tillräckligt för att få fram material som kan konkretisera mina mer generella resultat
kring bibliotek och mångkultur. Detta eftersom jag metodiskt behandlar transkrip-
tionen av intervjun på samma sätt som textmaterialet, det vill säga som ett uttalan-
de i en specifik tidsmässig och rumslig kontext. På så vis kan jag också spegla det
sagda mot det skrivna, både genom att jämföra intervjun med riktlinjerna för Bibli-
otek Botkyrka och genom att kontrastera intervjun mot det övriga materialet.

Det rör sig alltså om en, som psykologerna Steinar Kvale och Svend Brink-
mann kallar det, instrumentell fallstudie med syfte att nå djupare förståelse för ett
ämne på ett  mer generellt plan, vilket kan jämföras med den egentliga fallstudien
där det är just insikten i själva fallet som är syftet. 81 Att jag inte observerar verk-
samheten eller gör ytterligare intervjuer medför att  jag förvisso går miste om ett
djupare perspektiv på Bibliotek Botkyrka,  men samtidigt  har  jag samtalat  med
verksamhetschefen och därmed fått  det  eftersökta,  mer övergripande och breda
perspektivet. På detta följer att jag, utifrån Kvale och Brinkmanns exempel på olika
synsätt, betraktar intervjupersonen som informant eller expert då syftet med inter-
vjun är att studera beskrivningar av mångkulturellt biblioteksarbete snarare än att

7 9 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 96 f; Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), ”Criti -
cal Discourse Analysis”, s. 265.
8 0 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 93 ff.
8 1 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 310 f.
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lyssna till en personlig berättelse.82 Jag har valt en intervjuperson som är kunnig
kring och insatt i just biblioteket som social praktik, vilket är en nödvändighet för
att kunna besvara frågor såsom hur relationen mellan biblioteksverksamhet och re-
sonemang kring mångkulturalism kan se ut.

Innan jag för en närmre diskussion kring intervjumetoden vill jag kort redogöra
för själva intervjutillfället. Jag träffade informanten i kommunhuset i Tumba den 18
mars 2015, vilket resulterade i ett samtal på ungefär 46 minuter som jag dokumen-
terade med röstinspelningsfunktionen i min mobiltelefon. Syftet med intervjun var
att inhämta information kring Botkyrkas interkulturella arbete och motiven bakom
detta,  men den gav också tillfälle för informanten att  utveckla sina egna tankar
kring det hela. Det sistnämnda tillförde en dimension som skiljer intervjun från det
övriga statiska materialet,  nämligen möjligheten att  föra en dynamisk diskussion
kring begrepp som mångkulturalism och interkulturalism.

En halvstrukturerad intervjumetod
Mot bakgrunden att intervjun har ett särskilt kompletterande syfte i denna uppsats
bedömde jag att  den halvstrukturerade metoden,  såsom den beskrivs av utbild-
ningspsykologen Bill Gillham, lämpade sig bäst då den erbjuder både flexibilitet
och fokus. Genom en genomtänkt struktur i utformandet av frågor har jag kunnat
se till att intervjun genomgående har fokuserats till ämnet mångkulturalism, samti-
digt som det har skett en viss utveckling från övergripande frågor till mer specifika
sådana för att  samtalet skulle föras framåt. Däremot är själva intervjusituationen
mer anpassningsbar, eftersom frågorna är öppna och ger mycket plats åt intervju-
personens egna resonemang.83 Därmed har jag kunnat ställa följdfrågor i syfte att
utveckla en viss tankegång, vilket under samtalet fungerade väl eftersom det hela
tiden fanns en koppling till de ursprungliga frågorna. En mer öppen och ostrukture-
rad intervjumetod hade nämligen försvårat möjligheten att  bibehålla ämnesfokus,
medan en intervjumetod med mer strikta riktlinjer hade styrt samtalet till en högre
grad och samtidigt hindrat mig från att ställa de följdfrågor som passade.

Det ska tilläggas att jag även i samband med intervjun har utgått från ett dis-
kursivt perspektiv med fokus på språket, där sättet  att  intervjua enligt Kvale och
Brinkmann är ”i linje med en postmodern föreställning att kunskap konstrueras ge-
nom sociala interaktioner, diskurser och berättelser”.84 Vidare menar de att en in-
tervjuare med ett diskursivt synsätt genomgående ska notera skillnader mellan den-
nes eget sätt  att  formulera sig och intervjupersonens diskursiva resonemang och
definitioner av begrepp. I förlängningen innebär det att under intervjun lyfta fram
”konfrontationer mellan de olika diskurser som står på spel.”85 Med detta som ut-
gångspunkt har intervjufrågorna (se ”Bilaga 1”) utformats med syftet att under in-

8 2 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 129.
8 3 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun, s. 103.
8 4 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, ss. 31 & 189.
8 5 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 197.
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tervjun kunna ställa problematiserande följdfrågor för att på så vis synliggöra kam-
pen mellan olika diskurser. Under intervjuns gång var jag medveten om de förvänt-
ningar jag själv bar med mig in i situationen, vilket bland annat rör informantens
svårighet att i rollen som verksamhetschef hålla sig distanserad till det hon beskri-
ver,  samtidigt som jag antog att  hon skulle framhålla interkulturalismen framför
mångkulturalismen då Bibliotek Botkyrka arbetar medvetet interkulturalistiskt.

Här vill jag slutligen även tillföra ett till diskursanalysen närliggande perspektiv
som Kvale och Brinkmann nämner, nämligen begreppsintervjun. Att  göra en be-
greppsintervju innebär att ställa frågor som reder ut betydelsen av begrepp och de-
ras relation till varandra för att  blottlägga intervjupersonens ”förgivettagna anta-
ganden om vad som är typiskt, normalt eller lämpligt”.86 Just detta specifika fokus
på presuppositioner är särskilt intressant, med tanke på att denna undersökning ge-
nomsyras av ett medvetet maktperspektiv. Utifrån detta har jag fokuserat på inter-
vjupersonens egna tolkningar av mångkulturalism och liknande begrepp, för att se-
dan jämföra det med det övriga källmaterialets analysresultat.

Diskursanalys och intervjumaterial
I föregående stycke nämnde jag att både ett fokus på begrepp och diskurser ligger
till grund för  utformandet  av intervjufrågorna och genomförandet  av intervjun.
Gällande analysen av intervjumaterialet har jag däremot helt utgått från det diskur-
siva perspektivet. Under rubriken ”Den kritiska diskursanalysen som metod” går
jag i detalj igenom hur jag använt mig av denna metod, varför jag här endast gör
ett kort tillägg som enligt Kvale och Brinkmann rör diskursanalys av intervjumate-
rial mer specifikt. De menar att  det finns ett antal punkter att  fundera över, som
bland annat handlar om att i redovisningen av materialet kunna lyfta fram det mest
relevanta, att reflektera över vad olika tolkningar av resonemang kan få för bety-
delse, samt att  konsekvent applicera ett  maktperspektiv för att  se hur materialet
förhåller sig till ”maktmönstren”.87 Noterbart  är dock att  dessa resonemang inte
skiljer sig märkbart från hur Fairclough menar att en kritisk diskursanalys ska ge-
nomföras. Med detta i åtanke har jag valt att göra en selektiv transkription av det
inspelade samtalet eftersom intervjun fungerar som komplement till textmaterialet,
och då jag är ute efter de nya dimensioner som innehållet kan tillföra studien.88

Resultatens generaliserbarhet
En problematik rörande fallstudien och intervjun som metod i detta fall är att jag
som nämnts endast intervjuar en person och lyfter fram ett bibliotek, vilket förhind-
rar möjligheten att jämföra olika verksamheter eller att dra några djupare generella
slutsatser utifrån just intervjumaterialet. Kvale och Brinkmann lyfter dock fram att

8 6 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 193.
8 7 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 275 f.
8 8 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun, s. 166.
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kravet på att kunna generalisera sina resultat är ett objektivistiskt synsätt som för-
utsätter att kunskap är allmängiltigt, för alla i alla tider. De menar att man genom
att  anlägga ett  diskursivt perspektiv och motivera sina resultat  utifrån samman-
hanget, istället visar medvetenhet om att kunskap alltid formas i och av sin sociala
och historiska kontext.  För att  trots  allt öka undersökningens tillförlitlighet kan
man utnyttja en så kallad analytisk generalisering. Detta innebär att reflektera över
om och hur resultaten i den egna studien skulle kunna överföras på en annan situa-
tion, bland annat genom att  jämföra likheter och skillnader dem emellan och att
föra tydliga argument.89 Vilka slutsatser jag har nått utifrån mina resultat och hur
jag tänker mig att dessa kan appliceras i framtida sammanhang redovisas i avsnittet
”Resultat och slutdiskussion”.

En ytterligare nackdel med fallstudien som metod i detta fall är att den vanligt-
vis innehåller ett antal olika insamlingsmetoder, medan min endast består av närläs-
ning av texter samt en intervju. Exempelvis saknar denna fallstudie observation, det
vill säga närvaro i den verksamhet som är föremål för studien.90 Även här kan valet
av metod dock motiveras med att fallstudien fungerar som ett komplement till den
övriga analysen, varför observationer visserligen hade varit intressanta men likväl
inte är relevanta för denna studie.

Reliabilitet och validitet
Två viktiga termer att förhålla sig till vid en intervju är reliabilitet och validitet. Re-
liabilitet handlar om resultatens hållbarhet och pålitlighet, det vill säga om samma
undersökning skulle kunna genomföras av någon annan vid en annan tidpunkt. Va-
liditet rör sig å andra sidan om huruvida undersökningens metod används för att
analysera det den är menad att studera. Sammanför man de två begreppen innebär
det att resultaten ”ska vara kontrollerade och validerade i största möjliga utsträck-
ning, och de procedurer genom vilka de har erhållits ska vara genomskinliga”.91 Det
finns alltid en risk att forskaren omedvetet och ogenomskinligt injicerar sina egna
förväntningar i undersökningen, särskilt när det handlar om en diskursanalys där
studieobjekten oftast utgörs av problematiska fenomen som forskaren själv urskiljt
i samhället. Genom att  ha argumenterat för valet av den kritiska diskursanalysen
och den halvstrukturerade intervjun som metoder samt i detalj ha beskrivit hur des-
sa har applicerats i undersökningen, är min förhoppning ändå att studien upplevs
tillförlitlig och väl motiverad.

8 9 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 310 ff.
9 0 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun, s. 220 f.
9 1 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, ss. 111 & 295–296.
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Undersökning: Det mångkulturella biblioteket

Efter att i de föregående avsnitten ha presenterat de teorier och metoder som har
applicerats på materialet, syftar denna del till att redogöra för själva undersökning-
en. Analysen är uppdelad i två avsnitt, där det första utgörs av en kartläggning av
diskurserna  utifrån Faircloughs två  första  dimensioner,  där  jag också  väver  in
maktperspektivet och relationen mellan mångkulturens teori och praktik. Det andra
avsnittet utgår från den tredje dimensionen, där jag placerar materialet i en social
kontext i form av kulturpolitiska resonemang kring mångkultur från 1970-talet och
framåt. Att denna del placeras sist och inte först beror på att jag där tar avstamp i
de mönster jag noterat i kartläggningen av diskurserna. Bearbetning av materialet
har skett genom sökandet efter genomgående drag i texterna och i informantens re-
sonemang. Materialet har utifrån detta delats upp i teman, vilket medförde möjlig-
heten att både lyfta fram mönster och det som avviker, samt att ställa dåtid mot nu-
tid. Syftet med att studera informantens resonemang har bland annat varit att få en
bild av bibliotekspraktikens relation till det vanliga framhållandet av mångkultur,
vilket inte hade varit möjligt om jag endast hade analyserat skriven text.

Vad sägs om mångkultur i relation till bibliotek?

I detta avsnitt kombineras analysen på textnivå med undersökningen av diskursiv
praktik, där jag beskriver och tolkar resonemang kring det mångkulturella bibliote-
ket. Dessa resultat utgör i sin tur utgångspunkt för vilka element av den sociala
kontexten som tas upp i nästa avsnitt i ett försök att förklara bakgrunden till reso-
nemangen. Källmaterialet har delats in tematiskt i olika avsnitt utifrån de mönster
jag noterat, vilket knyter an till Faircloughs begrepp interdiskursivitet eftersom en
sådan uppdelning kan sägas motsvara kartläggningen av diskurstyper.92 Strukture-
ringen av materialet är således en följd av att jag har studerat interdiskursiva möns-
ter på både textens nivå och inom biblioteket som institution eller fält. I avsnittet
som följer på detta utvidgar jag detta till att placera relevanta delar av materialet i
ett  större samhällsperspektiv.  Oftast redovisas undersökningsresultaten med hjälp
av utvalda citat, något som skulle kunna betraktas som en snedvridning av materia-

9 2 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 124 f.
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let. Samtidigt har sådana utdrag varit det mest lämpliga sättet  att  underbygga de
egna slutsatserna.

Jag har urskiljt  tio diskurser, eller sätt  att  tala om mångkulturalism, som an-
tingen använder sig av mångkultur och angränsande begrepp eller på annat sätt
tydligt berör ämnet. Då det rör sig om en resonemangsfokuserad studie, snarare än
en historisk sådan, är dispositionen inte kronologisk. Dock är den interkulturella
diskursen medvetet placerad sist eftersom det är ett sätt att tala om mångkultura-
lism som först och främst kan kopplas till en mer nutida kontext. Den lämpar sig
särskilt väl som avslutning då den samtidigt pekar på hur diskursiva resonemang
har förändrats (eller inte) över tid. Eftersom ett källobjekt kan innehålla mer än en
diskurs och då gränserna mellan diskurserna är något flytande, är det flera objekt
som tas upp under mer än en rubrik.

Denna del behandlar de frågeställningar som bjuder in till svar av mer deskrip-
tiv art, vilket främst rör sig om hur mångkulturalism beskrivs i relation till bibliotek
över tid samt om det finns tolkningar som utmanar normen. Följaktligen har jag
kontinuerligt applicerat ett kritiskt perspektiv på de maktrelationer som impliceras i
de olika resonemangen. Eftersom intervjumaterialet inkluderas i detta avsnitt berör
jag till viss del även frågan om relationen mellan biblioteksverksamhet och resone-
mang kring mångkulturrelaterade begrepp.

Den språkliga diskursen
Gemensamt för de texter som diskuteras i detta avsnitt är att de alla på ett eller an-
nat sätt talar om mångkulturalism genom att referera till språket. I Bibliotek Bot-
kyrkas interkulturella handlingsplan lyfter beslutsfattarna fram vad som anses krä-
vas för att  ett  interkulturellt förhållningssätt ska kunna genomsyra verksamheten.
Texten inleds med följande stycke:

I Botkyrka ser vi mångfald som en rikedom. I biblioteket lyfter vi särskilt fram rikedomen i
att äga flera språk. Vi vill bidra till att skapa stolthet och höja självkänslan hos flerspråkiga
Botkyrkabor.93

De ”flerspråkiga” kontrasteras inte på samma gång mot andra kategorier av invå-
nare. En sådan formulering tyder på att kommunen inte vill dela upp de boende i
olika kategorier baserat på etniska skillnadsmarkörer, för att  på så vis undgå att
sätta  upp en gräns mellan svenskar/vi och icke-svenskar/dem. Liknande resone-
mang återfinns i en annan text, som diskuterar olika inställningar till flerspråkighet:

Det finns argument mot [ett erkännande av flyktingars bakgrund] i Europa idag som bygger
på nationell  gemenskap.  Här menar  man tyvärr  att när  alla medborgare använder  ett och
samma språk fungerar staten bättre och medborgarna får en känsla av identifikation. Därför
skall flera främmande språk undvikas. Men det finns många hinder för att alla i samhället
ska kunna använda ett och samma språk. [---] Saknar dessa människor då känslan av identi-
fikation? Är det rätt att exkludera dem ur samhällets gemenskap?

9 3 Botkyrka kommun (2013), ”Interkulturell handlingsplan för Bibliotek Botkyrka”, s. 1.
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[---] En del debattörer som är positiva till flerspråkighet menar att flerspråkigheten i sig
är en samhällsvinst eftersom medborgare som behärskar flera språk kan bidra till att främja
internationell förståelse. Det vore synd om värdlandet valde att inte utnyttja alla dessa kun -
skaper som invandrarna besitter.94

Författaren lyfter inledningsvis fram vad som kan ses som ett  allmänt förgivetta-
gande, nämligen att det finns en inneboende gemenskapskänsla i språket. Mot slu-
tet av stycket ifrågasätts detta samtidigt genom att det påpekas att inte all identifi-
kation har att göra med ett delat språk, det vill säga att verkligheten är mer kom-
plex än så. I argumentationen i det andra stycket ges dessutom en alternativ bild
som kontrast till det perspektiv som skildras i det första stycket. Här beskrivs vari-
ation och skillnader som något positivt, och mångkulturalism i form av flerspråkig-
het anses tillföra något till ett land. Å andra sidan förknippas mångkulturalismen i
den sista meningen ändå först och främst med ”de andra”. Genom kontrasten mel-
lan ”värdlandet” och ”invandrarna” antyds att det förväntas av just invandrare att
tillföra alla de element, här vagt beskrivna som ”kunskaper”, som behövs för att
främja mångkulturalism. Samtidigt är det  ”värdlandet” som avgör huruvida fler-
språkigheten är värdefull nog att värna om.

I en annan text beskrivs ett kulturprojekt i Rinkeby under 1985 som syftade till
att främja ungdomars kreativitet. Ett av målen i samband med projektet var följan-
de: ”Genom skapande överbrygga språkbarriärer  i ett  mångkulturellt område.”95

Medan flerspråkighet ses som något värdefullt i de tidigare nämnda texterna, illu-
strerar metaforerna ”överbrygga” och ”språkbarriärer” att  det är ett  problem att
människor talar olika språk. Samtidigt framträder en annan bild mot slutet av tex-
ten: 

Kultursamverkansprojektet vill göra oss delaktiga av de bilder, erfarenheter, traditioner var
och en bär med sig från sin del av världen. Det vill visa upp rikedomen i ett mångkulturellt
samhälle,  där  det inte bara finns många kulturer  avgränsade vid sidan om varandra  utan
som en livsmiljö inom familjer, skola och samhälle. Språket är det egna och svenskan, kom-
munikationsspråket – det gemensamma.96

På sätt och vis utmanar författaren här sin tidigare argumentation där människor,
trots  att  det  talas olika språk,  ändå interagerar  inom en gemensam, metaforisk
”livsmiljö” istället för att endast leva parallellt och utan samverkan. I en annan text,
som skildrar bibliotekens verksamhet riktad till människor som migrerat till Sverige
från Finland, lyfter man däremot fram de problem som olika språk anses medföra:

Efter alla kulturkrockar i början av den finska arbetskraftsinvandringen tycker man nu att
den största skillnaden mellan svenskar och finnar är språket. […] Finsk bastu är hetare än
den  svenska  bastun  men  i  grunden  är  våra  kulturer  mycket  lika.  Finskheten  finns  dock
mycket i det finska språket.

9 4 Hashi, B. (2012), ”Flerspråkighet - en oskrapad vinstlott”, s. 12 f.
9 5 Wergenius, P. (1985), ”Att leva här och nu”, s. 68.
9 6 Wergenius, P. (1985), ”Att leva här och nu”, s. 69.
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För en invandrare är litteratur på det egna språket ytterst viktig för identitetens bevarande
och utveckling.97 

Kulturell identitet likställs med språket och att ha tillgång till litteratur på moders-
målet.  Detta  förutsätter  implicit att  det  finns en länk och en gemenskap mellan
finskspråkiga baserat just på det gemensamma språket. Vidare illustrerar metaforen
”kulturkrockar” följt av formuleringen ”den största skillnaden” ett problemfokuse-
rat perspektiv på mångkultur och etnicitet. Ytterligare en text, som skildrar mång-
språkigt biblioteksarbete i Järva, demonstrerar liknande synsätt:

För att kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och för att kunna ta del av all den infor -
mation som man behöver för att klara sig i samhället är kunskap i det svenska språket en
förutsättning.98

Ålund och etnicitets- och nationalismforskaren Tünde Puskás menar att  vad som
anses utgöra gemensamma värderingar förmedlas både i vardagen och i officiella
sammanhang, av såväl enskilda personer, media som av olika samhällsinsitutioner.
När svenskan inte ifrågasätts som officiellt språk innebär det att människor som ta-
lar andra språk blir isolerade från det svenska samhällets gemenskap, och anses på
samma gång medföra traditioner som är etniskt väsensskilda, snarare än varierande
och olika, de svenska.99 Något som tas för givet i argumentationen ovan är att det
finns en allmän samstämmighet kring att det svenska samhället ska upprätthålla en
gemenskap genom att  fortsätta  sträva  mot  homogenitet  bland annat  vad gäller
språket, istället för att omfamna och bejaka variation.

En tredje variant av den språkliga diskursen är resonemang som jämför mång-
språkighet och mångkulturalism, vilket återfinns i en artikel som ger en historisk
översikt över hur inställningen till invandrare och mångkulturellt biblioteksarbete
har utvecklats från 60-talet till början av 90-talet. I ett stycke med underrubriken
”Från mångspråkigt till mångkulturellt” beskrivs skillnaden mellan begreppens in-
nebörd som en följd av ett förändrat synsätt:

Men svenskarnas intresse för det utländska och invandrarnas intresse för det svenska ökade
– man fick fler och fler frågor kring invandrarnas kultur. Begreppet mångkulturellt till skill-
nad från  mångspråkigt bibliotek uppstod – det räckte inte med bara böcker på icke-svenskt
språk. Där det fanns stora och starka invandrargrupper kom man med tiden allt närmare det
mångkulturella biblioteket[.] 

[---] Förutsättningen för denna utveckling var intresse från politikernas sida och stöd på
lokal nivå. Saknades detta blev biblioteken bara mångspråkiga och ambitionerna reducera-
des till att köpa in ett visst antal böcker.100

Här ses alltså mångkulturalism som en motsats till mångspråkighet, vilket kan be-
skrivas som en slags omformulering i ett försök att utmana en dominerande termi-

9 7 Airola, U.-M. (1998), ”Biblioteken och sverigefinnarna”, s. 59.
9 8 Leonards, G. (2012), ”Järva - en del av en globaliserad stad”, s. 243.
9 9 Puskás, T. & Ålund, A. (2013), ”Etnicitet”, s. 48.
1 0 0 Mannerheim, Y. (1992), ”Nordisk kulturkonferens i Växjö”, s. 78 f.
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nologi.101 Mångspråkighet  knyts i första  hand till ett  ålderdomligt sätt  att  se på
mångkulturellt biblioteksarbete som främst handlade om att tillgängliggöra böcker
på andra språk än svenska, medan mångkulturalism ses som ett  steg framåt och
förknippas med ett ömsesidigt intresse hos befolkningen för olika kulturella aspek-
ter. Det kan tänkas att man genom denna omformulering vill peka på en utveckling
gällande synen på vad som är mångkulturell verksamhet; sedan 60-talet hade med-
vetenheten ökat om att det mångkulturella arbetet måste handla om mer än bara ett
mångspråkigt  medieutbud. Ett  annat  exempel  på  en  begreppsdiskussion  kring
mångkulturalism och mångspråkighet är följande utdrag:

Mångkultur är ett svårt och mycket diskutabelt begrepp, däremot är det ett faktum att vi talar
olika  språk.  Därför  är  begreppet  det  mångspråkiga  biblioteket  en  självklarhet.  Bibliotek
handlar om språk och är mycket mer än en kulturinstitution.102 

Här framträder en direkt diskursrepresentation i och med att en allmän mångkultur-
diskurs jämförs med den språkliga diskursen. Att  mångspråkigt beskrivs som en
vedertagen ”självklarhet” är en explicit presupposition.103 Mångspråkig är ett sam-
mansatt ord bestående av ”många” och ”språk”, medan mångkultur istället implice-
rar ”många” och ”kulturer”.104 Att mångkultur ses som ”svårt och mycket diskuta-
belt” antyder följaktligen att det finns en problematik i hur starkt kopplat det är till
fenomenet kultur. Genom att endast fokusera på språkvariationer bortser resone-
manget dock från vad mångkulturen skulle kunna innefatta utöver kultur.

Den demokratiska diskursen
Att antingen värna om språklig variation eller att så många som möjligt ska kunna
ta del av det svenska språket kan båda knytas till frågor om demokrati. I detta av-
snitt studeras de texter som mer generellt kopplar mångkulturellt biblioteksarbete
till termer såsom jämlikhet. Ett  mångfaldsfrämjande arbete ska enligt en text inte
bara motverka utanförskap, utan personalen behöver också sätta sig in i vad männi-
skor med olika bakgrund skulle kunna bidra med: 

Det handlar inte bara om att hjälpa till att etablera, utan också att släppa in fler människor
och låta dessa berätta sin historia […] För Lena och Maija handlar det inte om att skapa ett
samhälle där människor integreras i en redan färdig form. Utan att i stället skapa ett multi -
kulturellt samhälle, där alla ges plats och möjlighet att använda sig av det fria ordet. 105 

Metaforen ”integreras i en redan färdig form” signalerar passivitet, och utgör sam-
tidigt  en intertextuell diskursrepresentation som syftar på tidigare perspektiv på
mångkulturellt arbete.106 Detta eftersom ett sådant synsätt genast kontrasteras mot
1 0 1 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 194.
1 0 2 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, s. 68.
1 0 3 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 120.
1 0 4 Elert, C.-C., ”Sammansättning”.
1 0 5 Andersson, M. (2014), ”Biblioteken kan bli bättre på mångfald”, s. 5.
1 0 6 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 118.
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en syn på ”ett multikulturellt samhälle” fullt av möjligheter, där ordvalet ”använda
sig” istället antyder aktivitet. Med andra ord har mångkulturalism i demokratiska
termer kommit att handla om att låta alla komma till tals och vara delaktiga. Denna
utveckling tycks ha skett parallellt med hur resonemangen kring etnicitet har för-
ändrats. Ålund menar att  det blir allt vanligare att  etnicitet kopplas till rätten att
delta på lika villkor i samhället vad gäller exempelvis politik, och till att det finns
skilda möjligheter för människor att förverkliga denna rätt. Därmed lyfts också frå-
gan om inklusion och exklusion ofta fram.107 I två texter som diskuterar bibliote-
kens antidiskriminerande arbete resoneras det på liknande sätt:

Biblioteken kan bli den plats i offentligheten där nya röster och kulturella uttryck kan höras
och få en plats att lämna sina avtryck i den lokala historien. I bred samverkan inom folkbild -
ningen kan man bygga en ny inkluderande, mångfaldig lokal historia där man samlar berät -
telser i olika media som speglar hur den egna lokala verkligheten ändras och hur nya identi -
teter skapas. [---] När de som själva bor i ett område är med och uttrycker sig innebär det att
de hörs och syns och kan påverka.108

Vem som skriver historia och hur den berättas är av stor vikt för en demokratisk utveckling.
Under kursen i Kulturpedagogik i 'Det mångspråkiga biblioteket' prövades olika dokumenta-
tionsmetoder där många röster och berättelser ges plats och som kan fungera som motvikt
när främlingsrädda grupper för fram en kultursyn där Sveriges historia, kultur och traditio -
ner används för att utestänga människor.109

Audunson menar att själva nyttjandet av bibliotekets resurser innebär att vara del-
aktig.110 Mångfald liknas i båda exemplen vid att människor med bibliotekets hjälp
får känna sig inkluderade och har möjlighet till inflytande i samhället. Ett gemen-
samt nyckelord är ”röster” (”nya” respektive ”många”) som ”kan höras”, ”få en
plats” och ”ges plats”. Samtidigt som röster i plural implicerar att det finns en röst i
singular som normalt kommer till tals, antyder passiva formuleringar, såsom nämn-
da ”ges plats”, likväl att en mångfald av människor inkluderas på majoritetens vill-
kor. Så länge majoritetens dominans i det offentliga inte ifrågasätts är mångkultur-
alismen enligt etnicitetsforskaren Carl-Ulrik Schierup ”tandlös”.111 Socialantropolo-
gen Enrique Pérez för en liknande diskussion, då han menar att ett framlyftande av
”underifrånperspektivet” endast är ett ”blygt erkännande” av att det råder en mak-
tobalans och en brist på delaktighet. Med andra ord är det förvisso en viktig stånd-
punkt, men inte någon konkret metod för att ta sig an själva problemet.112 Att ge
plats är således inte samma sak som att  människor faktiskt kommer till tals och
upplever sig vara delaktiga på lika villkor.

1 0 7 Ålund, A. (2000), ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, s. 56.
1 0 8 Stenberg, L. (2012), ”Folkbibliotek - konserverande hjälpgumma eller rum för demokrati?”, s. 103.
1 0 9 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, s. 77.
1 1 0 Audunson, R. (2005), ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”, s.
432.
1 1 1 Schierup, C.-U. (2005), ”Vart tog den sociala dimensionen vägen?”, s. 247.
1 1 2 Pérez, E. (2006), ”Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och prak -
tik”, s. 307 f.
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Vidare tycks en dimension av den mångkulturella biblioteksverksamheten vara
att  arbeta  integrationsfrämjande. Med detta  som utgångspunkt  beskriver en text
biblioteket på följande sätt:

Det är en neutral plats som är öppen för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk
tillhörighet, sexuell läggning eller trosuppfattning. 113

I en annan text problematiseras däremot bibliotekets neutralitet:

Biblioteken liksom många andra institutioner speglar samhället och är också präglade av de
olika strukturer som finns i samhället.

Bilden av bibliotek som demokratiska och neutrala förmedlare av universell kunskap tas
dock fortfarande ofta för given. Men det är viktigt att förstå att även här pågår normbefäst-
ningsprocesser, även här skapas föreställningar om verkligheten. 114 

Det första utdraget kan ses som ett intersektionellt perspektiv som tar olika känne-
tecken i beaktande, och där neutralitet implicerar en universalism som ser alla olik-
heter som lika värda. Intill det andra exemplet framgår det dock att även ett sådant
perspektiv blundar för de normer som, enligt De los Reyes och Mulinari, fortlever
om universalismen inte problematiseras.115 I det andra exemplet finns en intertextu-
ell diskursrepresentation i formuleringen att  ”universell kunskap tas […] ofta för
given” – ett förgivettagande som den första texten kan sägas vara ett exempel på –
som i den efterföljande meningen ifrågasätts.  Genom att  spegla de två utdragen
mot varandra kan således en diskursiv kamp inom den demokratiska diskursen ur-
skiljas, som berör huruvida det ens är rimligt att betrakta biblioteket som neutralt.

Egenvärde eller lika värde?
Utöver diskussionen kring neutralitet finns det dessutom flera texter som illustrerar
en motsättning mellan att å ena sidan påvisa alla kulturers egenvärde genom att fo-
kusera på unika kulturella fenomen, och att å andra sidan sträva efter en inklude-
rande, demokratisk gemenskap baserat på människors lika värde. I följande utdrag,
ur en text om Internationella föreningen i Katrineholms arbete, lyfts denna diskre-
pans implicit fram:

I vår organisation betonar vi kulturernas egenvärde samtidigt som vi bygger upp en kulturell
intressegemenskap. Alla språk och alla kulturer har samma värde.116

Formuleringen ”alla kulturer” förutsätter att kulturer går att avgränsa från varandra
för att de överhuvudtaget ska kunna ha ”samma värde”. Något denna argumenta-
tion dessutom inte tar ställning till är hur enskilda kulturer ska kunna ta plats och
uppleva detta ”egenvärde”, om målet är en ”kulturell intressegemenskap”. Därtill

1 1 3 Jaballah, K. (2012), ”Att jobba med integration utifrån biblioteket i Vara”, s. 269.
1 1 4 Grönlund, L. (2012), ”Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet”, s. 27.
1 1 5 De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 67.
1 1 6 Wågenberg, L. (1992), ”För oss spelar det ingen roll från vilket håll man läser”.
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lyfts här inte individens perspektiv in, utan fokus ligger på kulturella grupper. Det
finns även mer explicita diskussioner kring denna motsättning: 

Ingen människa är i sig en representant för en social, kulturell eller etnisk grupp, utan alla
är unika. Till biblioteket kommer besökaren som individ och ska då givetvis ses som sådan,
inte som tillhörig någon grupp eller kategori. Bibliotekets uppdrag, att vara till för alla och
att överbrygga klyftor, gäller var och en. [---] Forskning visar att all kategorisering av män-
niskor tenderar att skapa skiljelinjer mellan 'vi' och 'dom'. Biblioteken, som ger alla sina be-
sökare en individuell service, är väl lämpade att bryta ett förminskande schablontänkande
och istället möta individer med alla deras olika behov och önskemål.117 

Bibliotekens mångkulturella funktion handlar här inte om att ta särskild hänsyn till
vissa eftersatta grupper, utan om att bredda perspektiven till att inkludera även ma-
joriteten. Det argumenteras även för att mångkulturalism inte handlar om att foku-
sera på exempelvis olika invandrargrupper, utan på varje enskild individ. Detta går
även att finna hos Schierup som menar att människor förvisso hanterar sina indivi-
duella rättigheter inom sociala sammanhang, men att den mångkulturella demokra-
tin likväl måste fokusera på varje enskild individs villkor snarare än att  resonera
kring grupprättigheter.118 Westin menar å andra sidan att det mångkulturella sam-
hället visserligen behöver ha sin grund i ett värnande om individens fri- och rättig-
heter, men att det är de kollektiva identiteterna som lättast synliggörs, och därmed
har störst betydelse, i en social samhällskontext. Av denna anledning behöver stör-
re hänsyn tas till att dessa gruppidentiteter ständigt förändras för att det mångkul-
turella samhället ska fungera.119 En problematik med att gruppera människor är om
det förutsätts att det är essentiella egenskaper såsom kultur och etnicitet som män-
niskor har gemensamt, istället för att beakta att människor kan känna ännu större
koppling till varandra utifrån olika sociala positioner i samhället som grundar sig i
sådant som ekonomi eller vilken typ av område man bor i. Dessa motsägelsefulla
synpunkter illustrerar sammanfattningsvis svårigheten i att kunna se till varje indi-
vids behov, när det officiella Sverige samtidigt främst tycks resonera i kategorier.

Den antirasistiska diskursen
En dimension av att arbeta demokratiskt kan sägas vara att motverka rasism. Sam-
tidigt är det inte många texter inom den demokratiska diskursen som explicit lyfter
fram detta. Dessutom handlar antirasism mer om att ta aktiv politisk ställning, var-
för jag valt att betrakta det som en egen diskurs med nära koppling till den demo-
kratiska. I en artikel lyfts mångkulturell biblioteksverksamhet nämligen fram som
just ett sätt att aktivt motarbeta rasism:

Biblioteket  som idé verkar  mot rasism och främlingsfientlighet.  På hyllorna  finns  böcker
som öppnar världen och ger människor kunskap. Röster hörs från när och fjärran,  från nu
och längesen. Där finns en rikedom i bredd och mångfald...  [---] Biblioteken i sig kan ses

1 1 7 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, ss. 66 & 73.
1 1 8 Schierup, C.-U. (2005), ”Vart tog den sociala dimensionen vägen?”, s. 249.
1 1 9 Westin, C. (2004), ”Mångfald, nationell identitet och samhörighet”, s. 217.
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som krafter som motverkar rasismen och som visar på mångkulturens alla möjligheter, men
[…] Hur möter vi rasismen?120

Med metaforen ”Röster hörs från när och fjärran, från nu och längesen” illustreras
att  det som tidigare varit långt borta och som känts främmande har kommit nära
inpå. Även biblioteken som ”krafter som motverkar rasismen” samt böcker ”som
öppnar världen” är intressant, eftersom biblioteken och litteraturen ges en aktörs-
roll som i jämförelse med bibliotekspersonalens är mer abstrakt. Faiclough menar
att  sådana formuleringar ger sken av avsiktlighet och målmedvetenhet.121 Syftet  i
detta fall kan tänkas vara att man vill få det att verka som att arbetet mot rasism
sker i praktiken,  men genom att  utesluta  den konkreta  aktören – personalen –
framstår det vid en närläsning att det snarare handlar om en teoretisk ståndpunkt.
Rattansi lyfter fram ett antal invändningar mot mångkulturalismen, bland annat att
den ofta appliceras ur ett ovanifrån-perspektiv samt att den sällan har använts för
att konkret och rättframt ta sig an just rasism.122 Dessa påståenden återspeglas och
bekräftas i exemplet ovan. Det talas om biblioteken som ”krafter” på ett sätt som
inte tar hänsyn till de mänskliga villkor som kan tänkas ha inverkan på att rasismen
fortlever. Den avslutande, osäkra frågan är också slutet på artikeln som helhet, och
att svaret har utelämnats är intressant. Tillsammans med formuleringar som biblio-
teket som ”idé” tyder detta på att ställningstagandet för ett mångkulturellt och de-
mokratiskt samhälle sker på ett teoretiskt och abstrakt plan, istället för att det i bib-
lioteksverksamheten vidtas konkreta åtgärder för att motverka rasismen.

Den kulturpluralistiska diskursen
Viljan att värna om kulturell mångfald är ett i materialet återkommande sätt att re-
sonera kring mångkulturalism. Ett exempel som framhåller den kulturella variatio-
nen i Sverige är följande:

Bortom individ- och grupprelaterade variationer, är mångfalden en del av allas vår erfaren -
het. En kategoris historia är inte bara intern. Den har hemortsrätt i samhällsbeskrivning och
historieskrivning  därför  att  denna  historia  är  en del  av det mångkulturella  Sveriges.  I  så
måtto är  nämligen Sverige mångkulturellt att människor av olika härkomst och med skilda
traditioner lever sida vid sida. I vardagslivet är grupper olika berörda av varandra, ofta kan
människor välja vilken grad av närhet de vill ha.123

Trots att det argumenteras för att mångkulturen rör alla, går resonemanget likväl
inte längre än att det rör sig om kulturer som ”lever sida vid sida”. I den sista me-
ningen ges också bilden av att alla människor erbjuds en valfrihet i ett mångkultu-
rellt Sverige. Detta är en retorik som Ålund är skeptisk till då hon menar att fria val
i verkligheten motsvaras av att det som skiljer sig från normen tvingas till anpass-

1 2 0 Töringe, S. (1995), ”På spaning efter det mångkulturella biblioteket”, s. 276 ff.
1 2 1 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, s. 181.
1 2 2 Rattansi, A. (2011), Multiculturalism, s. 39.
1 2 3 Svanberg, I. (1992), ”På spaning efter det mångkulturella Sverige”, s. 69.
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ning. Bakom talet om jämlikhet och idén om kulturpluralism eller kulturell mång-
fald döljer sig processer av skillnadsskapande.124 Denna ensidiga kulturpluralistiska
diskurs som illustreras ovan kan ställas mot resonemang som lyfter fram vikten av
samtal. Både under 1970- och 90-talen argumenterades det för att gå bortom ett
retoriskt erkännande av kulturers lika värde, för att  istället öppna upp en dialog
mellan kulturer i praktiken:

Samhället har olika möjligheter att reagera på invandrarnas behov. I Sverige börjar alltmer
en pluralistisk inställning göra sig gällande, dvs. den uppfattningen att minoritetsgruppernas
kultur är lika berättigad och lika värdefull som värdlandets. Men det flerkulturella samhället
förutsätter en dialog, ett utbyte av idéer, synsätt och värderingar mellan de olika grupperna.
Invandrarkulturen kan aldrig bli likvärdig och jämställd, om den endast tillåts fungera av-
skild från majoritetskulturen.125

Har då invandrar- och flyktingmottagningen i Sverige lett till kulturell pluralism, har biblio-
teken blivit mångkulturella? [---] Ett verkligt mångkulturellt samhälle kan dock skapas först
när minoriteter har självförtroende nog att ta upp en dialog [...] Det mångkulturella bibliote -
ket är en illusion så länge det omgivande samhället inte stöder den kulturella pluralismen. 126

Kulturpluralism beskrivs i det första utdraget som ett teoretiskt erkännande av kul-
turers lika värde genom att samtidigt sära på det som uppfattas som majoritets- re-
spektive  minoritetskulturer.  I  det  andra  exemplet  dras  först  paralleller  mellan
mångkulturalism och existensen av flertalet olika kulturer genom invandring. Ålund
har vid flera tillfällen påpekat att  framhållandet av kulturpluralism i själva verket
gömmer social ojämlikhet genom att  man väljer att  fokusera på en mångfald av
kulturer.  Sociala problem reduceras till etniska relationer eller kulturella skillna-
der.127 Exemplen vänder på perspektiven genom att förespråka interaktion, för att
på riktigt öka jämställdheten, och manar majoritetssamhället att  ta aktiv ställning
för mångkulturalismen. Samtidigt ser texterna inte bortom ”[i]nvandrarkulturen”
eller ”minoriteter”, och mångkulturalismen förblir därför sammankopplat med et-
niska skiljelinjer mellan majoriteten och invandrade minoriteter.

Den icke-svenska diskursen
Den kulturpluralistiska diskursen demonstrerar resonemang som håller isär grupper
av människor utifrån kultur och etnicitet. I materialet finns också texter som impli-
cit håller isär det som ses som specifikt svenskt från det mångkulturella:

Ett problem har varit att hitta svenskar som vill engagera sig i vår förening. […] Men vi vill
inte heller att svenskarna skall dominera verksamheten för mycket. Det här är en mångkul -
turell förening uppbyggd av mångkulturell gemenskap.128

1 2 4 Ålund, A. (2000), ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, s. 46.
1 2 5 Jensen, M. (1974), ”Allmänkulturell verksamhet”, s. 89 f.
1 2 6 Mannerheim, Y. (1992), ”Nordisk kulturkonferens i Växjö”, s. 78 f.
1 2 7 Ålund, A. (2000), ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, s. 44 f; Ålund, A. (2005), ”Etni -
citet, medborgarskap och gränser”, s. 290.
1 2 8 Wågenberg, L. (1992), ”För oss spelar det ingen roll från vilket håll man läser”.
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Mässan är öppen för alla, även för helt 'svenska' förläggare, men tyngdpunkten har kommit
att ligga på den flerspråkiga produktionen.129 

Norén för i sin uppsats en diskussion kring att ”det mångkulturella” respektive ”det
svenska” sällan tycks användas synonymt i benämningen av samhället.130 Även i det-
ta material finns ett  förgivettagande att  det mångkulturella handlar om det icke-
svenska, vilket också Wagenius noterar som ett mönster i intervjuerna med biblio-
tekarier i Malmö. En skillnad är dock att jag inte har kunnat urskilja att man i detta
material explicit talar om någon särskild grupp människor vad gäller ursprungsland
eller religion, såsom Wagenius informanter gör.131 Samtidigt resonerar man likväl
kring hur biblioteket ska hantera ”de andra”. Mångkulturalism förknippas följaktli-
gen inte sällan med verksamhet riktad till användare som talar annat språk eller
som har en annan kulturell bakgrund. Följande textutdrag exemplifierar detta:

Hos Kulturrådet har man ett politiskt uppdrag att prioritera mångkultur. Därför är Kulturrå -
det relativt generösa när det gäller att bevilja pengar till integrationsprojekt.132

Bibliotekarierna Lena Grönlund och Maija Löfgren brinner båda för mångfaldsfrågorna. De
vill att biblioteken blir bättre på att öppna upp för människor med en annan kulturell och et -
nisk bakgrund. [---] Biblioteket är en perfekt arena för att nå ut till alla människor. Jag för -
söker få in ett annat perspektiv, både genom att köpa in litteratur som visar på mångfald och
få programverksamheten att spegla allas historia.133 

Ett förgivettagande i dessa resonemang är att mångkultur handlar om integration
och inkludering av människor med olika härkomst i den ”svenska” kulturen. Även
Wagenius urskiljer detta i sin undersökning, och betonar att det inte tycks handla
om en ömsesidighet utan helt enkelt  om hur  invandrare kan inkorporeras  i det
svenska samhället.134 Vidare menar Westin att  det i Sverige är just kategorin in-
vandrare som utgör särskiljandet mellan människor, snarare än etnicitet. 135 Samti-
digt kan de båda kategoriseringarna likställas med varandra då det gemensamma är
att de grupperar människor med i själva verket olika förutsättningar. När man ar-
gumenterar för att mångkulturen erbjuder ”ett annat perspektiv” handlar det auto-
matiskt om att  lyfta fram det som inte bekräftar de värderingar och egenskaper
som utgör en förgivettagen svensk norm. Å andra sidan finns det i materialet för-
sök att lyfta in det ”svenska” i mångkulturen:

Men invandrarnas kultur gäller inte bara dem själva. Också för det svenska samhället är det
berikande att ta emot inte bara arbetskraft utan också idéer och värderingar från andra kul -
turområden. [---] Biblioteket har stora möjligheter att skapa ett utbud som är anpassat efter
dessa behov, vilka skulle kunna sammanfattas sålunda: för invandraren att få bibehålla och

1 2 9 Jungnell, H. m.fl. (1998), ”Rinkeby - verksamhet efter behov”, s. 56.
1 3 0 Norén, C. (2004), ”Myten om det mångkulturella samhället”, s. 62.
1 3 1 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 50 f.
1 3 2 Lundström, J. (2004), ”Tema: Integration”, s. 4 f.
1 3 3 Andersson, M. (2014), ”Biblioteken kan bli bättre på mångfald”, s. 4.
1 3 4 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 53 f.
1 3 5 Westin, C. (2008), ”Om etnicitet, mångfald och makt”, s. 43.
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förnya sitt  språk och att kunna bevara sin identitetskänsla samt för både invandraren  och
svensken att låta invandrarnas kulturer, genom att erkännas som likaberättigade, fungera be-
rikande också för det svenska samhället.136

Hur ska vi själva utveckla oss och öka våra kunskaper om andra språk och kulturer?137

Det första exemplet, där människor delas upp i ”invandraren” respektive ”svens-
ken”,  liknar  de  tidigare  nämnda  texternas  skillnadsskapande  mellan  ”vi”  och
”dem”.  Enligt  De los Reyes  och Mulinari är  kategorisering och  åtskiljande en
aspekt av ett maktutövande som skapar hierarkier.138 Ett förgivettagande i det and-
ra exemplet är att ”vi” utgörs av den svenska majoriteten, som implicit hamnar i
överordnad position i jämförelse med ”andra språk och kulturer”. I det första ut-
draget talas det om tydligt specificerade ”behov”, som skulle vara lika för alla dem
som kommer till Sverige, och om avgränsade ”kulturer”, vilket ytterligare förstär-
ker skillnader och samtidigt anspelar på att spegla verkligheten. En tolkning som
Wagenius gör av de resonemang i hennes material som lyfter fram hur ”de” genom
integration kan lära sig av ”oss”, är att det handlar om att bibliotekarierna vill ”'för-
svara' det  'svenska' sättet”  genom att  ”de” ska anpassa sig till ”det  svenska”.139

Samtidigt ger exemplen ovan prov på ett  perspektiv där ”vi” också kan lära av
”dem”. Å andra sidan påpekar forskare att  formuleringar som att  ”ta emot […]
idéer och värderingar” kan verka oförargligt, men trots allt handlar om att ha helt
olika maktpositioner.140 Detta i och med att  ”svensken” i resonemanget kan välja
vad denne vill påverkas av, samtidigt som ”invandraren” tvingas agera för att ”kun-
na bevara sin identitetskänsla”.

Inom den icke-svenska diskursen ryms också resonemang som mer öppet och
tydligt kontrasterar ”det svenska” och det mångkulturella: 

Den som kommer hit från ett mer traditionellt samhälle ställs inför företeelser som behöver
belysas och bearbetas. Biblioteket kan få betydelse som en källa till kunskap och förståelse.
[---] I mindre öppna samhällen är det nog särskilt intressant att få ta del av andra männi -
skors liv, särskilt om de är berömda.141

Några bibliotekarier upptäcker halvt sovande att det inte räcker med en internationell  dag
om året. Andra arbetar ständigt med multikultur som porlande sockerdricka i blodet. I Rin -
keby, Rosengård,  Råslätt och Brämhult  präglas biblioteken på ett självklart  sätt av att där
bor människor från olika länder. På andra platser krävs det större omsorg och medvetenhet
av personalen för att vissa etniska gruppers kultur inte ska osynliggöras. På biblioteket, som
i samhället i övrigt, finns det nu ett slags skifte - bakåt ett problematiserande av invandrare
och flyktingar och framåt en anpassning till det mångkulturella samhälle vi lever i.142

1 3 6 SÖ:s arbetsgrupp för biblioteksverksamhet bland invandrare (1974), ”Motiv för bibliotekens satsning på
invandrarspråken”, s. 12 ff.
1 3 7 Gustafsson Chen, A. (2011), Utmaning och inspiration, s. 7.
1 3 8 De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 24.
1 3 9 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 52.
1 4 0 Utredningen om makt,  integration och strukturell  diskriminering (2006),  Integrationens svarta bok, s.
64.
1 4 1 Brunnström, A.-C. (2012), ”Medieinköp - för nytta och nöje”, ss. 158–166.
1 4 2 Töringe, S. (1995), ”På spaning efter det mångkulturella biblioteket”, s. 276.
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Att stötta sin argumentation med hjälp av motsatspar kan ses som ett sätt att utöva
makt, och Wikström menar att vi bara kan förstå vilken innebörd ett fenomen har i
en viss kontext om vi vet vad dess motsats står för.143 Detta antyder inte minst bety-
delsen av metaforer, som på samma gång kan fungera både inkluderande och ex-
kluderande. I det andra exemplet finns just en metafor i formuleringen att vissa bib-
liotekarier ”upptäcker halvt sovande” att det råder brister i det mångkulturella ar-
betet, medan andra ”arbetar ständigt med multikultur som porlande sockerdricka i
blodet”.  Att  det mångkulturella arbetet  är mer självklart på platser där det ”bor
människor från olika länder” illustreras inte minst av exemplet Botkyrka, vilka som
tidigare nämnts har antagit en interkulturell strategi för kommunen som helhet. En
mångfald av människor i lokalområdet medför dock inte automatiskt att  bibliote-
kets arbete med mångkultur fungerar väl, vilket det metaforiska motsatsparet inte
tar hänsyn till. Vidare betonar flera forskare att en kategorisering av människor i
termer som ”invandrare” implicerar att det rör sig om människor från kulturer som
är mer traditionella och därmed underlägsna den ”svenska kulturen”, där det  är
människor som sammanfaller med den senare kategorin som också sätter normen.144

Implicit kontrasteras ”mindre öppna samhällen” mot det svenska i det första utdra-
get, och det spekuleras i vilka behov ”andra människor” som grupp har vilket yt-
terligare förstärker  ovanifrån-perspektivet.  Detta  kan sägas vara ett  exempel på
den etnocentrism som Wikström beskriver, det vill säga att anlägga perspektiv uti-
från sina egna erfarenheter och värderingar, eftersom det utgår från den ”svenska
kulturen” vilken betraktas som modern och utvecklad i jämförelse med andra.145

Ensidiga resonemang problematiseras
En intressant tendens jag funnit i materialet är de resonemang som bemöter den
icke-svenska diskursen, det vill säga att mångkultur endast skulle röra de kulturella
och etniska aspekter som inte ses som svenska. Gemensamt är att  de vänder på
perspektiven genom att ifrågasätta den svenska normens maktställning:

Normaliteten är oreflekterad och bara ÄR. [---] Om vartannat så säger man att den margina -
liserade inte har ett språk eller en röst. Det är skitsnack! Det är majoriteten som måste lära
sig att lyssna.146

Vi måste jobba för att biblioteksrummet inte ska vara en plats där en känsla av utanförskap
förstärks, där besökare enbart måste anpassa sig till vithet.147

Biblioteken bör på alla sätt verka för att öka invånarnas kunskaper om andra folk och käns -
lan för internationellt samförstånd.148

1 4 3 Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 72.
1 4 4 Peterson, A. & Ålund, A. (2007), ”Etniciteter”, s. 18; Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 103 f.
1 4 5 Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 26.
1 4 6 Jones, N. (2005), ”Vad finns i Alby?”, s. 17.
1 4 7 Grönlund, L. (2012), ”Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet”, s. 28.
1 4 8 Gulyas, M. (1981), ”Bättre utbildning i invandrarfrågor för bibliotekarier efterlyses”, s. 56.
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Då upptäckte man att invandrarna i Sverige inte automatiskt hade assimilerats utan istället
utvecklat egna livsstilar i kontakt med det svenska samhället. Invandrarna  satt inte i något
svenskhetens väntrum utan formade sin nya tillvaro med hjälp av medförda kunskaper och
förväntningar,  men formades också själva i mötet med det nya samhället. Även det svenska
samhället förändrades, anpassade sig till en del av invandrarnas vanor och omformades till
följd av invandringen.149

I det första exemplet noteras att förhållandet mellan majoritet och minoriteter säl-
lan problematiseras. Oftast är det någon ur majoriteten som befinner sig i en offici-
ell position där denne kan tala om ”den marginaliserade”, istället för att den senare
själv kommer till tals. Det andra exemplet lyfter fram etnicitetsdimensionen, och
samtidigt problematiseras att bibliotekets funktion som en plats för alla förutsätter
att människor anpassar sig till normerna. Även det tredje utdraget berör hur biblio-
teken kan bli mer mångkulturella, utan att man för den delen genast förutsätter att
det ska röra sig om en generell anpassning till den svenska kulturen. Dessutom de-
las befolkningen inte in i kategorier som ”invandrare” eller ”svenskar”, utan be-
nämns gemensamt som invånare, där det handlar om ett ömsesidigt kunskapsutby-
te. Detta kan knytas till Hellgrens beskrivning av ett alternativt sätt att  se på det
mångkulturella samhället,  det  vill säga en motdiskurs, som betonar att  majoritet
och minoritet samverkar för att tillsammans fylla mångkulturen med mening.150 I det
sista exemplet finns en metafor i ”svenskhetens väntrum”, som syftar på att nyan-
lända ofta målas upp som passiva mottagare av ”det svenska”. Samtidigt sätts en
gräns upp mellan ”det svenska samhället” och ”invandrarnas vanor” som likväl ty-
der på att  mångkulturalismen inte anses beröra hela det svenska samhället. Detta
problematiseras i en annan text, som vidgar mångkulturalismens innebörd:

Bilden av det mångkulturella samhället är mycket komplex. Framför allt berör den inte bara
minoriteterna utan också majoritetsbefolkningen, ja alla som lever och verkar i ett samhälle.
[---] Dokumentationen på Mångkulturellt centrum utgår nämligen från ett perspektiv på det
mångkulturella samhället som något mer än bara 'människor från många kulturer'.  [---] De
frågor som vi försöker besvara här är hur Sverige förändras utifrån de möjligheter som soci-
al och kulturell mångfald skapar. Kunskap om hur människor lever och tänker är en förut -
sättning för att hantera frågor om rättvisa och värdighet.151

Barrett  påpekar  att  en vanlig missuppfattning kring mångkulturalism är  att  det
skulle gälla endast samhällen med ett på senare tid stort flöde av nyanlända, medan
det i själva verket har lika stor relevans för de samhällen som har en mångfald till
följd av sedan länge etablerade minoriteter.152 I exemplet påtalas att det mångkultu-
rella inte är så lätt att definiera, men att det likväl handlar om ”alla som lever och
verkar i ett samhälle”. Samtidigt utmanas den vanliga retoriken om mångkulturen i
och  med  att  den  beskrivs  som  ”något  mer  än  bara  'människor  från  många
kulturer'”, vilket snuddar vid ett intersektionellt perspektiv.

1 4 9 Svanberg, I. (1992), ”På spaning efter det mångkulturella Sverige”, s. 69.
1 5 0 Hellgren, Z. (2008), ”Myten om det mångkulturella samhället”, s. 81.
1 5 1 Taubert, H. (1998), ”Mångkulturellt centrum i mångfalden”, s. 160 f.
1 5 2 Barrett, M. (2013), ”Introduction”, s. 16.
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Mångfaldsdiskursen
Vissa texter  tycks vilja anlägga ett  bredare perspektiv genom att  hellre tala om
mångfald än om mångkulturalism, men ett  avsnitt  i en text  med underrubriken
”Kulturell mångfald – på global grund” talar likväl om olika grupper utifrån kultur:

Det är självklart att globaliseringen av kulturen inte kommer att leda till upplösning av kul-
turella gränser. De objektiva kulturskillnaderna blir visserligen mindre, men grupper kom-
mer alltid att markera sin särprägel och definiera sig i motsats till andra grupper. Globalise-
ringen har gjort det möjligt för sådana grupper att utvecklas på en icke-territoriell bas.153 

Här finns ett  antal presuppositioner, närmare bestämt att mångfald skulle vara en
följd av att det existerar olika, tydligt avgränsbara kulturer och därmed också ob-
jektiva kulturskillnader, samt att det finns ett behov hos alla människor att kontras-
tera sig mot varandra. De los Reyes och Molina menar att ett sådant sätt att formu-
lera sig målar upp olikheter som essentiella och statiska. Det beaktar inte heller att
mänsklig identifikation inte har med ursprunget att göra utan i själva verket stän-
digt förändras, samt att relationer individer emellan är dynamiska.154 Följande dis-
kussion kring mångfald problematiserar i linje med detta en onyanserad syn på bib-
liotekets mångkulturella funktion:

Man söker nu något annat, inte längre ett svar utan många, och biblioteket är mångfaldens
arena. Att denna plats verkligen är tillgänglig och välkomnande för alla kan vara livsavgö-
rande i en tid då det samtidigt finns en tendens att söka enkla lösningar för att slippa nyan -
ser och kompromisser i en alltmer komplicerad värld.155 

Här tolkas mångfald som något mer abstrakt och komplext än olika kulturer som
existerar parallellt, där formuleringen ”inte längre ett svar utan många” kan antas
syfta på att inte bara kultur bör beaktas när det gäller mångfald utan alla (sociala)
faktorer som kan tänkas påverka människors villkor. Formuleringen kring att bibli-
oteket ska vara ”tillgänglig[t] och välkomnande för alla” vänder sig dessutom emot
en normerande syn på mångfald, det vill säga mångfald på majoritetens villkor.

Mediebeståndsdiskursen
På bibliotek är litteratur i olika format centralt, vilket även speglas i flera resone-
mang kring  mångkulturalism.  I  utvecklingsplanen för  Bibliotek  Botkyrka  inför
2014 skriver kultur- och fritidsförvaltningen följande:

Bibliotekets uppgift är både att erbjuda ett aktuellt och angeläget urval av medier på Botkyr-
kas många språk och att underlätta vägen in i det svenska språket och svenska samhället. 156

1 5 3 Eriksen, T. H. (1998), ”Det krympande jordklotet”, s. 176.
1 5 4 Molina, I. & De los Reyes, P. (2005), ”Kalla mörkret natt!”, s. 316.
1 5 5 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, s. 67.
1 5 6 Kultur- och fritidsförvaltningen (2012), ”Utvecklingsplan 2014”, s. 6.
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Mediebeståndet syftar således till att tillfredsställa de flerspråkigas behov både vad
gäller litteratur på egna språk och att introduceras i det svenska språket. Däremot
finns här inget om att få insikt i andra kulturer genom beståndet – det mångkultu-
rella reduceras därmed implicit till att människor från andra kulturer ska anpassas
till ”det svenska språket och svenska samhället”. Hellgren menar att  det finns en
föreställning om en ”svenskhet” som förutsätter att det som inte passar in i denna
homogena bild ska anpassa sig, men att man istället bör skifta perspektiv till att re-
flektera över hur denna ”svenskhet” kan anpassas till det mångkulturella samhäl-
let.157 Detta kan jämföras med hur informanten resonerar kring beståndet inom Bib-
liotek Botkyrka:

Lilla hjärtat-frågan är ju precis en sån där det var såhär 'Jaha, vi har köpt in de här böcker -
na, men det har vi ju gjort liksom för att vi inte fattade'. [...] vi hade inte sett de här jämfö-
relserna som man sett sen […] kring de här liksom väldigt stereotypa pickaninnys-figurerna,
så. Vi hade inte kopplat ihop dem, men här är det några nu som gör det och då blir det ju, ja
men då måste ju vi kunna pröva om vårt perspektiv...158

Detta motsvarar det som Hellgren efterfrågar, nämligen självreflektion genom att
ta hänsyn till sin egen roll i att främja eller motarbeta det mångkulturella samhället.
Det utgör även ett exempel på den kritiska mångkulturalismen som Ljungberg be-
skriver, eftersom det syftar till att  vidga de egna perspektiven. Dessutom svarar
detta förhållningssätt på kritiken som säger att denna typ av mångkulturalism leder
till få åtgärder i praktiken då strukturella problem alltid är kopplade till en viss kon-
text.159 Att plocka bort litteratur är något konkret som Bibliotek Botkyrka genom-
fört, vilket varit möjligt genom att de resonerat utifrån sin specifika situation.

Vidare finns det resonemang som till stor del förknippar kulturell identitet med
tillgång till litteratur på det egna språket:

En målsättning har varit att befästa den kulturella identiteten. De mest köpta barnböckerna
på finska  till  svenska  bibliotek 1983 var  Barbro Lindgrens  'Den vilda bebiresan'  och Ulf
Nilssons 'Älskade lilla gris'.  Befäster man med dessa inköp den finska identiteten? Brister
det så i vår utbildning, att svenska bibliotekarier inte känner till andra länders författare och
litteratur, eller är det så att svenska bibliotekarier i sin etnocentrism anser, att de bästa barn -
böckerna är skrivna av svenska författare?160

Det är – mot bakgrund av vad som skett med bidragen till invandrarlitteraturen – en konse-
kvent diskriminering av invandrarna, vars möjligheter till kontakt med det egna landets kul-
tur begränsas, samtidigt som deras anpassning till det nya hemlandet försvåras.161

Medieinköp ska enligt det första exemplet främst tjäna till att ”befästa den kulturel-
la identiteten”, vilket förutsätter att  det finns tydligt avgränsbara kulturer. Roach
och Morrison ställer sig frågan om biblioteket kan anses vara mångkulturellt ge-
1 5 7 Hellgren, Z. (2008), ”Myten om det mångkulturella samhället”, ss. 94–96.
1 5 8 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
1 5 9 Ljungberg, C. (2005), Den svenska skolan och det mångkulturella, s. 108.
1 6 0 SAB:s arbetsgrupp för invandrarfrågor (1985), ”Invandrarna”, s. 51.
1 6 1 Sjölund, B. (1987), ”Försämrad fjärrlåneservice drabbar invandrare”.
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nom att exempelvis tillhandahålla medier på olika språk, samtidigt som de männi-
skor  som talar  andra språk än majoritetsspråket  inte  har  möjlighet att  påverka
verksamheten.162 Det är intressant att man i den första texten ifrågasätter ett etno-
centriskt arbetssätt och samtidigt själv resonerar på liknande sätt. Detta genom att
från en majoritetsposition uttala sig om litteraturbeståndet på finska, istället för att
låta finskspråkiga låntagare själva komma till tals i frågan.163 I det andra exemplet
argumenteras det för att bibliotekets mångkulturella funktion begränsas av att ”in-
vandrarlitteraturen” bortprioriteras.  En presupposition i detta  resonemang är att
det skulle vara en absolut nödvändighet för nyanlända att behålla en nära kontakt
med ”det egna landets kultur” och att detta sker genom att få läsa litteratur på mo-
dersmålet. Följande textutdrag är en kontrast till dessa resonemang:

Urval är en stor del av vårt arbete och det får betydelse vare sig vi vill det eller inte. Det
handlar  inte om censur när  ett biblioteksbestånd görs mer tillgängligt  för en större grupp
människor,  det handlar  snarare om en skyldighet och en del av bibliotekens demokratiska
uppdrag.164

Böcker och andra media på mitt språk, om mitt land, är ett sätt för biblioteket och lokalsam -
hället att tala om att de har sett att jag är här och att de räknar med mig, jag är bekräftad.
Jag behöver inte be om ursäkt varje gång jag tilltalar någon utan blir del av en dialog.

Att skapa det verkligt mångspråkiga biblioteket, där så många som möjligt hittar böcker
och tidskrifter på sitt modersmål i det lokala biblioteket, är ett kommunalt ansvar, men kom-
petensen och resurserna för detta finns oftast inte i kommunerna. 165

I den nya biblioteksplanen betonas vikten av ett större utbud än idag av medier på många
språk  och  från  många  kulturområden.  Vi  välkomnar  detta  speciellt  i  Rinkeby-Kista,  ett
stadsdelsområde rikt på språk och kulturella erfarenheter. Genom att göra kulturen mer till -
gänglig överbryggs klyftor i samhället. Kultur ska finnas där människor bor och verkar. 166

[...]  Lilla hjärtat  blev liksom en symbol för hela det med böcker med väldigt rasstereotypa
skildringar,  att ta bort dem ur bestånden för att vara tillgängliga för alla. […] om det är så
att den här  personen upplever [sig diskriminerad],  då […] måste vi liksom försöka ta det
perspektivet och se 'hur kan vi motverka det?' [---] och inte [tänka] att [...] 'Åh yttrandefrihe -
ten framför allt' eller att 'Men man kan ju inte ta bort en bok när man väl har köpt in den',
utan här är en massa människor som tycker att det här begränsar tillgången till biblioteks-
rummet, då är det ju klart att vi inte ska ha de här böckerna. 167

Här menas att ett viktigt förhållningssätt till medieinköp är en medveten reflektion
kring varför vissa verk bör tas med eller väljas bort. Genom ett brett bestånd kan
biblioteket främja både inkludering och gemenskap, vilket knyter an till den demo-
kratiska diskursen. Detta framkommer särskilt tydligt i det sista exemplet, som är
ett  utdrag  ur  intervjun med informanten.  Att  kritiskt  reflektera  över  beståndet,

1 6 2 Roach, P. & Morrison, M. (1999), ”Pursuing the wind of change”, s. 113.
1 6 3 Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 26.
1 6 4 Grönlund, L. (2012), ”Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet”, s. 27.
1 6 5 Atlestam, I. (2012), ”Media - bibliotekets unika uppdrag”, s. 112.
1 6 6 Leonards, G. (2012), ”Järva - en del av en globaliserad stad”, s. 264.
1 6 7 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.

50



framför att värna om yttrandefriheten eller liknande, beskrivs som ett sätt att främja
mångkulturalism då det minskar risken att människor känner sig diskriminerade.

En intressant dimension gällande användandet av olika begrepp är att de ibland
ställs i direkt kontrast till varandra, som syftandes på olika saker. Ett exempel på
detta är hur mångkulturellt ibland har föredragits framför mångspråkigt i diskussio-
ner om beståndet: 

Men svenskarnas intresse för det utländska och invandrarnas intresse för det svenska ökade
– man fick fler och fler frågor kring invandrarnas kultur. Begreppet mångkulturellt till skill-
nad från  mångspråkigt bibliotek uppstod – det räckte inte med bara böcker på icke-svenskt
språk. Där det fanns stora och starka invandrargrupper kom man med tiden allt närmare det
mångkulturella biblioteket... [---] Förutsättningen för denna utveckling var intresse från po-
litikernas sida och stöd på lokal nivå.  Saknades detta blev biblioteken bara mångspråkiga
och ambitionerna reducerades till att köpa in ett visst antal böcker.168 

Den till synes enklare frågan om mediebestånd och att tillhandahålla litteratur  för minori -
tetsgrupper måste också nyanseras. – Judar i Sverige söker oftast inte litteratur  på minori-
tetsspråket jiddisch, bland annat  beror det på att väldigt få judar i Sverige pratar  jiddisch.
Människor söker litteratur  utifrån de språk de kan eller läser, dvs i Sverige framförallt  på
svenska, men också, om man kan, på sina andra språk – ibland ett minoritetsspråk. 169

Mångkultur tycks i det första exemplet handla om ett ömsesidigt intresse männi-
skor emellan, medan mångspråkigt endast rör ett variationsrikt mediebestånd. Sam-
tidigt sätts det upp en gräns mellan ”det utländska” och ”det svenska” utifrån kul-
turella jämförelsepunkter, på samma gång som det anses vara existensen av så kal-
lade ”invandrargrupper” som medfört att det blivit relevant att tala om mångkultur-
alism. Den andra texten, som är publicerad långt senare, lyfter istället fram att det
inte räcker med att anta att människor med en viss bakgrund söker litteratur på ett
särskilt minoritetsspråk. Att underhålla ett mångspråkigt bestånd utifrån kvantitati-
va riktlinjer, såsom hur många som talar ett visst språk, ses således inte som ett till-
fredsställande mångkulturellt arbete.

Mötesplatsdiskursen
Biblioteket är inte bara en plats som låntagare kommer till för att låna böcker, utan
det, och då framför allt folkbiblioteket, fungerar också som mötesplats. I den inter-
kulturella handlingsplanen hävdar Bibliotek Botkyrka följande:

Biblioteken behöver också vara attraktiva mötesplatser med en verksamhet som är angelägen
för Botkyrkas flerspråkiga invånare.  Tröskeln ska vara låg till  biblioteken. För många ny-
komna är  biblioteket en av de första platserna  de hittar  till  och där  de möter det svenska
samhället.170

1 6 8 Mannerheim, Y. (1992), ”Nordisk kulturkonferens i Växjö”, s. 78 f.
1 6 9 Samuelsson, M. (2010), ”Folkbiblioteken och minoritetspolitiken”, s. 21.
1 7 0 Botkyrka kommun (2013), ”Interkulturell handlingsplan för Bibliotek Botkyrka”, s. 1.
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Tröskel-metaforen syftar på att människor ska känna sig välkomna och få tillgång
till biblioteksrummet med minimal ansträngning, medan den påföljande meningen
tyder på att funktionen som mötesplats först och främst kopplas till och har rele-
vans för stödjandet av nyanlända. Informanten utvecklar hur biblioteket ska kunna
fungera som en interkulturell mötesplats:

Ja men om man tänker utifrån, som jag sa i början, den här interkulturella strategin och vad
man ser då är att det behövs mötesplatser, att biblioteken är ju dessa mötesplatser och även i
kommuner där man inte alls jobbar medvetet interkulturellt så är ju biblioteken den platsen,
så det ligger  så nära  bibliotekens uppdrag att  också börja göra det medvetet så det borde
egentligen inte sitta så långt inne, men det är väl att man inte riktigt har  kunskapen. [---]
Det är så himla värdefullt med sådana här verktyg som det som kommer från interkultur nu
när man kan liksom verkligen uppskatta 'Jamen var befinner vi oss?' och såhär 'Vill vi gå
högre upp mot det interkulturella och i så fall, vad ska vi göra då?'. Det går att liksom bli lite
mer handfast kring det.171

En intressant skillnad är att informanten inte explicit nämner att mötesplatsfunktio-
nen skulle vara särskilt viktig för just nyanlända. Biblioteken fungerar som mötes-
platser för alla besökare även om man inte reflekterar medvetet över det, men det
är just medvetenhet som informanten menar att det interkulturella förhållningssättet
för med sig. Detta knyter an till att interkulturalismen enligt en del forskare har vis-
sa explicita mål, vilket jag beskrev i avsnittet om tidigare forskning.172 Utifrån hur
informanten uttrycker sig tycks det interkulturella perspektivet erbjuda verktyg för
att kontinuerligt reflektera över hur biblioteket kan fungera som en mötesplats för
alla som besöker det.

Likt inom den icke-svenska diskursen dras det i relation till mötesplatsfunktio-
nen alltså ibland paralleller till integration, vilket följande utdrag är ytterligare ex-
empel på:

Integration är ett begrepp man nu talar mycket om och vill verka för. För mig betyder det
möte och dialog. Att biblioteket kan och bör vara en plats för kulturmöten känns alldeles gi-
vet.173

En annan stor fråga är hur bibliotekets roll som mötesplats kan användas i integrationsarbe-
tet. Nick Jones, barn- och ungdomsbibliotekarie i stadsdelen Alby i Botkyrka, vill att biblio-
teken ska vara en plats där människor kan träffas och samtala. [...] – Möten mellan männi -
skor är trots allt grunden för allt integrationsarbete, menar han. 174

...skapa insikt  om att Sverige förändrats,  att medvetandegöra bibliotekspersonalen och be-
slutsfattarna om att biblioteket är en del av en ny verklighet, att det inte längre handlar om
att någon eldsjäl ska bedriva någon slag [sic] 'invandrarverksamhet' vid sidan om den ordi-
narie, utan att biblioteket är och ska utvecklas som en dynamisk kosmopolitisk mötesplats i
tid och rum mitt i samhället.175

1 7 1 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
1 7 2 För en vidare diskussion kring interkulturalismens innebörd, se s. 9.
1 7 3 Ehnmark, A. & Värmås, A.-B. (1998), ”Tensta - rum för kunskap”, s. 107.
1 7 4 Lundström, J. (2004), ”Tema: Integration”, s. 4.
1 7 5 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, s. 71.
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Dessa bilder illustrerar  att  biblioteket  ofta främst ses som en mötesplats  för de
människor som vill komma in i det  svenska samhället,  vilket det  sista exemplet
också öppet kritiserar. En skillnad mot resonemangen kring integration inom den
icke-svenska diskursen är att det här inte impliceras en ensidig assimilering av ”de
andra” i den ”svenska kulturen”, utan fokuseras på ”kulturmöten”, ”dialog” och att
”samtala”. Man vill lyfta mötesplatsfunktionen från att vara en sidofråga till att gäl-
la alla, oavsett ”tid och rum”. Här kan följaktligen en diskursiv förändring urskiljas,
där ett allt vanligare interkulturellt synsätt medfört att mötesplatsens funktion har
vidgats och tagit avstånd från mångkulturalismens fokus på integration.

Vidare är  det  noterbart  att  det  inom mötesplatsdiskursen förekommer olika
metaforer för att illustrera skilda sätt att se på det mångkulturella biblioteket:

Biblioteket utgör idag i många kommuner en verklig mötesplats för många skiftande kultu-
rer och språk. Kanske inte en smältdegel, snarare en salladsskål, där olika nationaliteter bi-
drar med sin särart, sina erfarenheter.176

Biblioteket kan fungera som en viktig bro mellan olika kulturer: som mötesplats [...] Biblio-
teket kan kanske hjälpa till att öka förståelsen för flyktingarna,  men också ge flyktingarna
möjlighet att lära känna vår kultur. – Jag tycker att vårt bibliotek på många sätt och vis har
blivit  något  av  en  smältdegel.  Här  samlas  alla  nationaliteter  och  här  möts  man  och
umgås...177

Något renodlat invandrarbibliotek vill hon inte ha utan betonar istället hur viktigt det är att
invandrare och svenskar är under samma tak. [...] – I dagens läge är den blandningen extra
viktig, att alla rör sig i samma lokaler, att människor ser olika ut, talar olika språk, det tyck-
er jag är viktigt. Att det fungerar som den träffpunkt det är. Jag vill ha balans, men hur den
balansen ser ut påverkas av hur det ser ut i samhället, menar Elisabeth. 178

Metaforerna ”salladsskål” och ”blandningen” syftar på olika kulturers parallella ex-
istens och möten, med ett fokus på framhållandet av kulturella skillnader. Detta ut-
gör ett  exempel på det pluralistiska perspektivet på mångkulturalism, som enligt
Ljungberg framhåller värdet av olikheter. Westin menar att sådana resonemang im-
plicerar att människor tillhör olika avgränsbara kulturer som på samma gång är sta-
tiska.179 Metaforen ”smältdegel” lyfts i det andra exemplet fram som en följd av en
ökad ömsesidig förståelse för kulturella uttryck genom interaktion, men genom att
betona hur olika uttryck smälter samman implicerar detta i själva verket att de ut-
tryck som inte motsvarar den svenska normen ska assimileras in i den. Enligt Wes-
tin är ett sådant resonemang inte att betrakta som mångkulturellt, då mångkultura-
lismen formulerats  som en motpol till just assimilationstänkandet. Ljungberg be-
skriver å andra sidan detta som en viss typ av mångkulturalism, nämligen konserva-
tiv eller monokulturalistisk, med assimilation som specifikt mål. Varken den plura-

1 7 6 Blomberg, B. (1985), ”Biblioteken - plats för kulturmöten?”.
1 7 7 Blomberg, B. (1986), ”Nacka - en spegel av världen”, s. 415.
1 7 8 Steinsaphir, M. (1992), ”Människor på bibliotek”, s. 68.
1 7 9 Ljungberg, C. (2005), Den svenska skolan och det mångkulturella , s. 108; Westin, C. (1999), Mångfald,
integration, rasism och andra ord, s. 10 f.
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listiska eller den konservativa mångkulturalismen erbjuder dock några egentliga
problematiseringar  av maktojämlikheter,  utan  fungerar  snarare  som främjare av
dessa strukturer.180 Detta illustreras inte minst av att textutdragen ovan uppehåller
sig vid att beskriva skillnader utifrån kultur. Ytterligare en metafor är formulering-
en ”bro mellan olika kulturer” som utgör en utgångspunkt för resten av resone-
manget  i ett  skillnadsskapande, vilket fortsätter  i formuleringen ”lära känna vår
kultur”.  Trots  att  samtliga metaforer  vill ge  sken av att  ha en bredare  syn på
mänskliga möten, exemplifierar de alltså alla en ytlig och statisk syn på etnicitet
och en strävan mot att ”de andra” ska anpassa sig till ”det svenska”.

Medan många texter  förutsätter  att  biblioteket  har en naturlig funktion som
mötesplats, finns det en argumentation där hela mötesplatsidén problematiseras då
den inte anses fungera i praktiken:

Jag tror ju inte att biblioteket är någon naturlig mötesplats för olika invandrargrupper. […]
Biblioteket som miljö är ju väldigt främmande för många människor, för olika sociala grup-
per,  både för svenskar och invandrare.  […] Inte fungerar  biblioteken idag som mötesplats
för exempelvis olika sociala grupper. Visst träffar man människor på biblioteken, men det är
ju de man känner sedan tidigare. Det känns inte riktigt  naturligt  att umgås på biblioteket.
Man skall vara tyst, inte störa andra etc. Visst är det viktigt att knyta invandrargrupper till
biblioteken, menar Gunnar Alsmark. Att låta olika kulturer mötas. Men det är inte så enkelt
som att grupper möts och 'ljuv musik uppstår'.181

Formuleringen kring ”olika invandrargrupper” som ”möts” implicerar ett  ovani-
frånperspektiv där majoriteten kan uttala sig om andra, och är dessutom ett exem-
pel på en universalistisk kollektivisering av människor som inte tar hänsyn till indi-
viduella förutsättningar.182 Att anta att människor har samma behov och önskningar
är enligt De los Reyes och Mulinari ”en diskursiv form av maktutövande som ute-
sluter att dessa […] kan ha sammansatta identiteter”.183 Ett liknande exempel är en
artikel som menar att biblioteket har blivit en mötesplats först med invandringen:

De svenska biblioteken har fått en ny slags besökare. Under de trettio senaste åren har bibli -
otek nyttjats mest av medelklassen som har kommit, lånat sina böcker och gått. Nu bryter in -
vandrare och flyktingar mot detta mönster genom att de, människor ur alla samhällsklasser,
strömmar till biblioteken inte bara för att låna böcker utan för att träffas, avhandla viktiga
frågor och läsa tidningar och tidskrifter. Biblioteket har blivit en mötesplats.184

Här antyds att  mångkulturen kommit med ankomsten av ”en ny slags besökare”.
Kulturrådet menar att detta ger en förvrängd bild av verkligheten, eftersom Sverige
alltid, men på olika sätt, har påverkats av skeenden i andra delar av världen.185 Nå-
got som får denna text att sticka ut är nämnandet av samhällsklass, där många tex-

1 8 0 Westin,  C.  (1999),  Mångfald,  integration,  rasism och andra  ord,  s.  25; Ljungberg,  C.  (2005),  Den
svenska skolan och det mångkulturella, s. 107 f.
1 8 1 Blomberg, B. (1985), ”Biblioteken - plats för kulturmöten?”.
1 8 2 Rattansi, A. (2011), Multiculturalism, s. 39; Wikström, H. (2009), Etnicitet, s. 96.
1 8 3 De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 127.
1 8 4 Töringe, S. (1995), ”På spaning efter det mångkulturella biblioteket”, s. 277.
1 8 5 Kulturrådet (2005), Om kulturell mångfald, s. 14.
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ter annars fokuserar enbart på kultur och/eller etnicitet. Å andra sidan beaktar inte
heller denna att det finns ytterligare faktorer som samverkar och att människor där-
för har individuella behov; istället för kultur och etnicitet definieras människor uti-
från klass. Detta kan kontrasteras mot flera texter där det mångkulturella bibliote-
ket beskrivs som en mötesplats som inte hierarkiserar bland besökarna:

Den roll biblioteket spelar som mötesplats kan inte överskattas. Möten mellan människor i
samhället är ofta uppdelade utifrån  ålder,  kön, intresse, trosuppfattning.  Biblioteken utgör
här  ett lysande undantag;  att  vårda  och utveckla […] biblioteken [...]  till  mångkulturella
centra för alla.186

Invandrare  och svenskar,  barn  och pensionärer,  hemlösa och högutbildade,  studenter  och
skolungar  – över klassgränser,  åldersgränser  och nationalitetsgränser  möts människor  på
biblioteket.187

Men om man arbetar  på ett lokalt folkbibliotek kan man inte undgå att förstå kraften och
förändringspotentialen i möten, samtal och relationer människor emellan. Människor, åsik-
ter och världsbilder möts och förändras.188

Dessa exempel varken fokuserar på särskilda grupper av människor,  såsom ”in-
vandrare”, eller reserverar mångkulturalismen endast för ”de andra”. Ett genomgå-
ende nyckelord är ”möten” på det mångkulturella biblioteket, som i sin tur leder till
att relationer människor emellan är dynamiska och i ständig förändring. Men för att
biblioteken verkligen ska fungera på detta sätt behöver personalen arbetar medve-
tet och självkritiskt för att alla ska känna sig inkluderade. Hur det i materialet reso-
neras kring personalens kunskaper och förutsättningar redogörs för härnäst.

Personalkompetensdiskursen
För att kunna arbeta medvetet för att främja mångkulturalism menar vissa texter att
det  krävs specifika egenskaper.  Gemensamt för resonemangen inom vad jag be-
nämnt som personalkompetensdiskursen är en uppmanande ton eller stil om hur
personalens kunskaper och förhållningssätt  bör se ut. En närmare definition av de
krav som Bibliotek Botkyrka ställer på tänkbara anställda berörs av informanten:

Man kan ha en väldig massa olika utbildningar men bibliotekarieutbildningen verkar ju inte
locka riktigt de personer som vi vill anställa. [---] Och det är ett jätteproblem för det handlar
också om representationen, att kunna känna igen sig när man kommer in till biblioteket, att
känna igen sig i de som jobbar där och kunna se att 'Jamen jag kan också vara en del av de
som jobbar på kommunen',  det är  inte bara liksom den här  vita medelklassen som jobbar
inom de kommunala verksamheterna. [...] Ja men så att interkulturell kompetens är det ju,
och det kan liksom vara väldigt många olika saker, men också att man är formulerad kring
interkulturella frågor, det tycker vi är viktigt... språkkunskaper. 189

1 8 6 Leonards, G. (2012), ”Järva - en del av en globaliserad stad”, s. 264.
1 8 7 Steinsaphir, M. (1992), ”Människor på bibliotek”, s. 67.
1 8 8 Jones, N. (2005), ”Vad finns i Alby?”, s. 17.
1 8 9 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
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Den sista meningen pekar på svårigheten i att definiera vad interkulturell kompe-
tens egentligen innebär. Formuleringen kring ”representationen” antyder ändå att
det interkulturella handlar om att människor ska känna sig inkluderade och kunna
identifiera sig med personalen på biblioteken, och att homogenitet således är något
att undvika. Informanten utvecklar detta:

Jag kan ju se ofta att man [tänker] såhär 'Nu har vi en kulturkväll! Nu bjuder vi in turkiska
föreningen för en kulturkväll'  och att det blir ju väldigt mycket mångkultur.  Hur kan man
göra det här på ett sätt som inte bara blir såhär 'Nu får [..] dom [...] komma in och visa upp
sig', ja det blir väldigt exotiserande. Och […] jag tycker ofta att man fastnar där och [man
borde tänka mer] såhär 'Vad är nästa steg? Hur kan vi göra programverksamheten interkul -
turell istället för mångkulturell och exotiserande?'190

Resultatet av Wagenius intervjuer med bibliotekarier visar att de gällande mångkul-
turell kompetens främst framhåller att ha besökaren som individ i centrum, för att
på så vis kunna behandla alla lika.191 Att oreflekterat arbeta uppsökande och riktat
mot vissa specifika grupper eller ”kulturer” förknippar informanten med mångkul-
turalism. Detta kopplar en intertextuell kedja till hur man ofta har resonerat, där ett
interkulturellt förhållningssätt innebär att tänka ett steg längre genom att istället se
till individens unika förutsättningar. Informanten reflekterar närmare över hur man
kan se till att retoriken verkligen omsätts i praktiken: 

Hur funkar det [interkulturella förhållningssättet] i praktiken, vad gör vi sen då i mötet med
våra besökare? [---] Vad är det vi behöver jobba vidare med? För det här är ju inte ett arbete
som man säger 'Nu är det gjort, nu är det klart',  utan det är ju ett förhållningssätt som man
måste jobba med hela tiden och liksom hela tiden diskutera och på nåt sätt hitta vägar i.192

Även här syftar informanten implicit på att bibliotekspersonal tenderar att nöja sig
när man antagit en plan kring mångkulturalism eller interkulturalism. En slutsats
som Wagenius drar är att det finns en strategisk relevans i att tala om en mångkul-
turell och variationsrik personalgrupp, då det mot uppdragsgivare och allmänhet
signalerar att  verksamheten åtminstone i teorin genomsyras av värderingar såsom
allas lika värde oavsett  bakgrund.193 Informantens resonemang är ett  exempel på
kritisk mångkulturalism eftersom det betonar vikten av självreflektion för att kunna
ta sig an de sociala problem som dyker upp. Samtidigt får denna typ av mångkul-
turalism kritik för att inte möjliggöra några konkreta åtgärder, eftersom det är svårt
att göra sig fri från själva de strukturer som man försöker motarbeta. Med andra
ord är den kritiska mångkulturalismen för abstrakt,  och tar  inte i beaktande att
maktojämlikheter i praktiken skiljer sig från en situation till en annan.194 Kanske är
det detta som Botkyrka försökt frigöra sig ifrån genom att tala om interkulturalism

1 9 0 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
1 9 1 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 49.
1 9 2 Verksamhetschef vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
1 9 3 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 55.
1 9 4 Ljungberg, C. (2005), Den svenska skolan och det mångkulturella, s. 108.
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istället för mångkulturalism. Interkulturalism upplevs möjligen som ett mer meto-
diskt och konkret  förhållningssätt  för beslutsfattare såväl som bibliotekspersonal
att ta hänsyn till.

Även i andra texter är det personalens språkliga och kulturella egenskaper och
kompetenser som berörs:

Ett problem idag menar de, är att det fortfarande är väldigt få personer från andra språkom-
råden än svenska som utbildar sig till bibliotekarier. – Vi skulle kunna jobba mer aktivt med
att  få en mer mångkulturell  personal,  säger Lena Grönlund.  Bibliotekarierna  skulle också
behöva mer utbildning i de här frågorna.195

Om ett bibliotek ska kunna beställa enstaka lån måste personalen kunna kommunicera med
den aktuella låntagaren. Det är därför nödvändigt för biblioteken att bli bättre på att rekryte-
ra  bibliotekspersonal  med mångspråkig  bakgrund.  [---]  Bibliotekspersonal  med en  annan
kulturell bakgrund än svensk har naturligtvis mycket mer att ge än sina språkkunskaper. 196

Ett bibliotek som ligger i ett område där en stor andel av befolkningen har andra modersmål
än svenska bör bemöda sig om att också ha en etnisk och språklig mångfald i personalen.
Språk-  och  litteraturkunnig  personal  […]  Flerspråkighet  och  kännedom  om  olika
kulturer...197

Personal med annan kulturell bakgrund än den svenska är av stor betydelse. Inte bara för att
de kan ge hjälp på låntagarens eget språk utan framför allt för att biblioteket ska uppfattas
som en integrerad del av samhället. Man behöver inte vara svensk för att jobba där. Idag har
vi medarbetare som talar serbokroatiska, somaliska och bosniska, och de är oerhört viktiga
personer för den bild vi förmedlar.198

Resultatet av Wagenius undersökning pekar på att det först och främst är bibliote-
kens besökare  och samhället  i övrigt  som omfattas  av mångkulturalismen, inte
verksamheten eller personalgruppen som istället står för det ”svenska”.199 De fyra
textutdragen ovan visar dock på en tendens att även lyfta fram personalens kompe-
tenser vad gäller mångkultur. Intressant är att de alla har publicerats efter Wageni-
us undersökning, vilket skulle kunna förklara denna skillnad – den senaste tiden har
det blivit allt vanligare med självreflektion och att inkludera personalen liksom bib-
lioteket som sådant i det mångkulturella. Hur attityden i jämförelse såg ut förr kan
exemplifieras med en äldre artikel som diskuterar den avsaknad av ett mångkultu-
rellt perspektiv som kännetecknade bibliotekarieutbildningen under 1980-talet:

Vi lever i ett mångkulturellt  samhälle,  något  som Bibliotekshögskolan  sent omsider  tagit
fasta på.  Utbildningen  i invandrarfrågor  vid BHS har  ökat  betydligt  de senaste åren.  [...]
Men invandrarfrågorna borde vara ett obligatoriskt inslag i utbildningen för samtliga elever
oavsett linje. För alla de biblioteksanställda som utbildats tidigare, och för att bibliotekens
service till  invandrare  ska bli  bättre,  behövs vidareutbildning  både på BHS, regionalt  på
länsbiblioteken samt på nordisk basis.200

1 9 5 Andersson, M. (2014), ”Biblioteken kan bli bättre på mångfald”, s. 5.
1 9 6 Söderman, J. (2012), ”Mediainköp - ansvar och uppdrag”, s. 124 f.
1 9 7 Gustafsson Chen, A. (2011), Utmaning och inspiration, s. 40.
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1 9 9 Wagenius, L. (2006), ”Mångkulturell bibliotekariekompetens”, s. 56.
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Till skillnad från i de andra resonemangen kring bibliotekarieutbildningen handlar
mångkulturellt arbete här om att arbeta med ”invandrarfrågorna”, vilket kan knytas
till tendensen att  tala om integration inom både den icke-svenska diskursen och
mötesplatsdiskursen. Den mångkulturella kompetensen knyts här inte till de egna
kunskaperna såsom språkfärdigheter eller social kompetens, utan istället till att ha
kunskap  om  ”de andra”.  I en annan äldre text likställs ett  mångkulturellt arbete
med ett personligt engagemang hos bibliotekspersonalen för just nyanlända:

På bibliotek, som arbetar med mångkultur på ett självklart sätt, finns det nästan alltid några
bland personalen som är personligt engagerade för flyktingar och invandrare. En djupt grun-
dad medvetenhet genomsyrar allt arbete och sådana personer sprider också sitt arbetssätt vi-
dare. Det kan handla om inköpspolitik, programverksamhet och attitydpåverkan [...] att syn-
liggöra människor från andra länder och kulturer [...] att bygga upp kontaktnät till invand-
rargrupper genom egna vänskapsförbindelser.201

Här menas att ett mångkulturellt förhållningssätt är ”självklart” på bibliotek efter-
som man ofta arbetar riktat mot ”människor från andra länder och kulturer” samt
”invandrargrupper”, något som utgör en interdiskursiv koppling till den icke-svens-
ka diskursens fokus på det mångkulturella som avskiljt från det ”svenska”. Sam-
manfattningsvis har det över tid skett en diskursiv förändring i talet om mångkultu-
rell personalkompetens då man förr talade om riktad verksamhet till ”de andra” uti-
från ett  slags ovanifrånperspektiv, medan man idag ser personalen som en viktig
del av det mångkulturella och där det inte längre finns någon hierarki i relationen
mellan personal och besökare.

Den interkulturella diskursen
Efter att ha presenterat och analyserat nio olika sätt att tala om mångkulturalism i
det material som studerats ska jag nu redogöra för en sista diskurs, den interkultu-
rella. Just interkulturalismen används i många fall som ett alternativ till mångkultur-
alism, vilket detta avsnitt ämnar demonstrera.

I den interkulturella handlingsplanen för Bibliotek Botkyrka ställer man sig frå-
gan: ”Hur gör vi interkulturellt till skillnad från mångkulturellt?”202 Detta visar att
man vill utmana den dominerande mångkulturen för att istället framhålla interkul-
turalism som begreppsvärld. Barrett  lyfter fram att  det finns en strategisk fördel
med att just överge mångkulturalismbegreppet då det har utstått  mycket kritik de
senaste åren.203 Samtidigt är det  noterbart  att  handlingsplanen inte definierar vad
skillnaden mellan interkulturalism och mångkulturalism skulle vara. Det tas alltså
för givet att  läsaren vet vad interkulturellt respektive mångkulturellt innebär, och
att det ena är att föredra framför det andra. I den interkulturella strategin för hela

2 0 1 Töringe, S. (1995), ”På spaning efter det mångkulturella biblioteket”, s. 277.
2 0 2 Botkyrka kommun (2013), ”Interkulturell handlingsplan för Bibliotek Botkyrka”, s. 1.
2 0 3 Barrett, M. (2013), ”Introduction”, s. 15.
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kommunen, som utgör grunden för bibliotekens verksamhets- och handlingsplaner,
går man däremot närmre in på vad man anser skiljer förhållningssätten åt:

Medan begreppet 'mångkulturell'  beskriver  ett tillstånd,  anger  'interkulturell'  en handling.
Interkulturalitet beskriver ett utbyte (en interaktion) mellan människor med olika utgångs -
punkter och referensramar.204

Enligt denna förklaring signalerar interkulturalitet aktivitet, till skillnad från mång-
kulturalismens statiska karaktär. Människor beskrivs ha ”olika utgångspunkter och
referensramar” i en vidare bemärkelse, vilket är en kontrast till alla de texter som
fokuserar på kulturella eller etniska skillnader. Även informanten reflekterar över
skillnaden mellan ett  interkulturellt  förhållningssätt  och mångkulturalism. Under
samtalet ritade hon upp ett  antal ringar intill varandra,  som hon menar står  för
mångkulturalismens syn på grupper som har ”all rätt att ha sin kultur och sin egen-
art  […] och man måste respektera varandra”. Däremot sker det  inte så mycket
grupperna emellan. Därefter ritade hon några ringar som överlappar, vilket repre-
senterar ett interkulturellt förhållningssätt där det ”skapas […] våra gemensamma
värderingar, vår gemensamma grund för […] nåt sorts hållbart samhälle”. Det är i
skärningspunkterna, i interaktionerna och dialogerna, som detta sker.205 På samma
gång menar hon att det på ett politiskt plan också står för någonting annat:

[…] man kan ju se det som nån sorts skala från assimilering, att man bara ska [...] ta till sig
majoritetskulturen  och börja tillämpa den,  till  liksom mångkultur  och sen till  interkultur.
[---] Det är ganska få som [officiellt/nationellt/politiskt] pratar om interkulturalitet, men jag
ser ju det som, och det är ju också därför som Botkyrka jobbar med det, för att man ser det
som att det är en väg för ett hållbart samhälle på alla plan. 206

Övergången från mångkulturalism till interkulturalism representerar således en in-
tertextuell kedja och en diskursiv förändring, där ett assimilatoriskt, mångkulturellt
tänkande får stå tillbaka för en interkulturell och mer dynamisk syn på relationerna
mellan människor med olika erfarenheter. Informanten menar dock att det inte är
alla som betraktar denna förändring som en positiv utveckling:

Inom biblioteksvärlden är det många som inte alls tycker att vi tagit nästa steg, utan att vi
går tillbaka eller att vi censurerar, är emot yttrandefrihet, sådana diskussioner får vi ta gans -
ka mycket. Men jag tror ju nånstans att vi, för att kunna leva i […] det interkulturella, så be-
höver majoritetssamhället släppa fram andra tolkningsföreträden, man kan inte tänka att det
alltid liksom är vita medelklassen som ska bestämma vad som är okej, utan vi måste se att
det måste finnas andra som kan uttolka det bättre ibland.207

Sociologerna Nasar Meer och Tariq Modood menar att interkulturalismen inte skil-
jer sig tillräckligt från mångkulturalismen för att anses överträffa den som förhåll-

2 0 4 Kommunledningsförvaltningen (2010), ”Strategi för ett interkulturellt Botkyrka”, s. 4.
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ningssätt.208 Informanten resonerar dock på ett sätt som skiljer sig från många be-
skrivningar av ett  mångkulturalistiskt förhållningssätt,  då hon lyfter fram att  fler
röster än majoritetens måste få ta plats. Att majoriteten behöver ”släppa fram” and-
ra pekar ur ett maktperspektiv samtidigt på att det än idag råder en obalans inom
biblioteksvärlden gällande tolknings- och bestämmanderätten,  där majoriteten på
sina villkor ska  låta andra komma till tals eller  lämna plats åt andra att uttrycka
sig. Detta berör även Motturi, som hävdar att ”delaktighet är en rättighet som man
skänker  de andra”.209 Kanske är  detta  ett  tecken på att  interkulturalismen, som
Meer och Modood påpekar, ännu inte utvecklats särskilt långt eller vunnit tillräck-
ligt stort intresse inom biblioteksfältet för att kunna ses som ett bättre fungerande
förhållningssätt.

Vidare förekommer det  inom den interkulturella diskursen målande beskriv-
ningar som kan liknas vid metaforerna ”salladsskål” respektive ”smältdegel” som
noterades inom mötesplatsdiskursen:

Denna kunskapens och upplevelsens mötesplats är en av de viktigaste institutionerna för att
hålla samman en 'mångkulturell' verklighet. [...] Det gäller att se 'kulturer' inte som isolera-
de korallrev, som växer och rotar sig på samma plats och där den nu levande generationen
förutsätter de tidigare, utan som magnetfält som ständigt förändras och påverkar varandra.
Det innebär att kultur ses mer som kommunikation och framtid än som tradition och histo -
ria.  Korallperspektivet  och magnetfältsperspektivet  är  två  olika  sätt  att  analysera  samma
verklighet. I vissa sammanhang är den ena teorin att föredra framför den andra, och då är
magnetfältssynsättet det man måste tillämpa för att kunna förstå och hantera ett 'mångkultu -
rellt' samhälle. [---] Vi är alla del av många olika 'kulturer'.

[---] Det viktigaste är att maximera möjligheterna att kommunicera över alla 'kulturgrän -
ser', att skapa ett så stort gemensamt kulturellt och socialt gränssnitt som möjligt, att arbeta
för största möjliga interkulturalism. Självklart är biblioteket en nödvändig del av ett sådant
gemensamt gränssnitt samtidigt som det ger var och en möjlighet att odla sin egen korall.
Folkbiblioteket framstår som den rationella självklara lösningen, när det gäller att tillfreds-
ställa till synes motsatta intressen och behov och att samtidigt, i samverkan med andra orga-
nisationer,  skapa en gemensam mångfald. Biblioteket kan vara en arena, för många röster
som tillsammans formar nya lokala identiteter och historia.210

Här rör det sig om metaforerna ”isolerade korallrev” respektive ”magnetfält”. Ko-
rallrev sammankopplas med ”tradition och historia” som uttrycker passivitet. For-
muleringarna ”växer och rotar sig på samma plats” samt att ”den nu levande gene-
rationen förutsätter de tidigare” knyter an till det primordialistiska perspektivet på
etnicitet där ens förutsättningar anses avgöras av ens arv. Magnetfältet uttrycker
med sin koppling till ”kommunikation och framtid” istället aktivitet. Här implicerar
formuleringen ”ständigt förändras och påverkar varandra” ett  konstruktionistiskt
eller postkolonialt perspektiv där olika faktorer samverkar när människor interage-
rar. Med betoning på kommunikation, en ”gemensam mångfald” och ett ”gemen-
samt kulturellt och social gränssnitt” kan det andra stycket jämföras med definitio-
nen av interkulturalism som flera forskare slår fast och som nämns i avsnittet om ti-
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digare forskning, eftersom det antyder en syn på ”kulturell variation” snarare än en
”variation av kulturer”.211 Vidare nämns både en ”'mångkulturell' verklighet” och in-
terkulturalism, varför denna text kan sägas vara ett exempel på diskursiv föränd-
ring där det har påbörjats en övergång från ett mångkulturalistiskt tänkande till ett
interkulturalistiskt. Mångkulturalism signalerar enligt Barrett  olika kulturers sam-
existens,  medan interkulturalism strävar  efter  interaktion mellan människor  med
olika bakgrund.212 Samtidigt som magnetfältsperspektivet framhålls, där människor
är en del av ”många olika 'kulturer'”, nämns det att varje individ ska kunna ”odla
sin egen korall”,  dock  inte längre inom en förutbestämd ram i primordialistisk
anda. Det är istället den dynamiska relationen människor emellan som är i centrum,
samtidigt som det finns en medvetenhet om att alla individer utvecklar sina unika
förutsättningar delvis utifrån sin bakgrund.

Utöver den diskursiva förändringen som beskrivs ovan kan även en koppling
till ett intersektionellt perspektiv urskiljas i övergången till att tala om interkultura-
lism:

Vid sidan av att behärska eller tillhandahålla medier på olika språk handlar interkultur ock-
så om att kommunicera på olika sätt i olika syften. Biblioteket kan således definieras som ett
rum för utbyte av information, samtal och kommunikation mellan olika individer, aktörer,
språk, ideologier, religioner för att nämna ett fåtal av alla de perspektiv, praktiker och dis-
kurser som utgör den sammantagna intertext biblioteksverksamheten skulle kunna betecknas
som.213

Cantle menar att  interkulturalism utgår från ett  bredare perspektiv på världen än
mångkulturalismen genom att man tar hänsyn till alla typer av mångfald – inte bara
etnisk och kulturell sådan.214 Enligt resonemanget i texten är det inte endast kultur-
möten som äger rum när människor träffas på biblioteket, utan kommunikationen
är mer variationsrik och sammansatt än så. De los Reyes och Mulinari menar att en
fixering vid kategorier som etnicitet eller kultur döljer att de är konstruerade, me-
dan att lyfta fram komplexiteten, såsom exemplet ovan gör, är ett sätt att skapa en
”vetenskaplig motdiskurs” och möjliggöra förändring.215

Diskursernas relation till den sociala praktiken

Som social kontext för diskurserna och diskurspraktikerna har jag valt att fokusera
på relevanta delar av svensk kultur-  och integrationspolitik från 1970-talet  och
framåt. Biblioteken varken uppstår eller verkar i tomma intet – oavsett om det gäl-

2 1 1 För en utförligare diskussion, se s. 9.
2 1 2 Barrett, M. (2013), ”Introduction”, s. 37.
2 1 3 Jorum, I. (2012), ”Laptop på turkisk matta”, s. 229.
2 1 4 Cantle, T. (2013), ”Interculturalism as a new narrative”, s. 70.
2 1 5 De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 127.
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ler forsknings-, skol- eller folkbibliotek har de sin grund i (kultur-)politik, vilket
kan motiveras utifrån Hardings resonemang:

Även mänskliga konstruktioner är verkliga. I ett samhälle där de underbyggs av makt och
auktoritet är de ofta både livsavgörande och ytterst stabila. [---] En av kulturpolitikens kon-
stanta funktioner genom historien tycks vara att legitimera makten genom att etablera den
som upprätthållare av allmänt accepterade värden och gemenskaper. 216

Biblioteken är en av dessa ”upprätthållare av allmänt accepterade värden” som ge-
nom politiska beslut har en avgörande betydelse för att maktojämlikheter fortlever,
men kan också arbeta för att  motverka detta.  En tolkning man kan göra utifrån
Hardings resonemang är dock att det krävs aktivt ställningstagande och medvetet
arbete för att minska orättvisor, medan det motsatta kan fortgå nästan omärkligt
om ingen uppmärksammar det. I denna undersökningsdel är således främst följande
frågeställning i fokus:  Hur kan resonemangen förklaras utifrån en samtida social
och politisk kontext? Syftet är att positionera materialet i ett sammanhang för att
på så sätt kunna åskådliggöra varför man resonerar på ett  visst sätt i en viss tid.
För att spegla den diskursiva förändringen över tid är följande avsnitt huvudsakli-
gen kronologiskt upplagda utifrån de politiska beslut som tagits och de diskussio-
ner som förts kring mångkultur.

Det mångkulturella biblioteket i en politisk kontext

1970-talet: eftersatta grupper, valfrihetsmålet och ”svenska” värderingar
Begrepp som mångkulturalism fick fäste i svensk debatt så sent som under 1990-
talet.217 För att kunna förankra materialet i en tidigare period måste hänsyn tas till
att  man uttryckte sig i andra termer dessförinnan. 1974 fattades nya beslut kring
svensk kulturpolitik, som bland annat innebar ett fokus på ”invandrare och andra
etniska grupper”, vilka beskrivs som ”eftersatta”, och på att ”äldre tiders kultur tas
till vara och levandegörs”.218 Tillsammans utgör dessa mål enligt Harding en syn på
den svenska nationen som etniskt homogen, samt en föreställning om att det finns
en gemenskap som grundar sig i särskilda värden och en gemensam historia.219

Inom den kulturpluralistiska diskursen placerade jag ett resonemang som foku-
serar på att upprätta en dialog mellan majoritet och minoritet för att påvisa att ”In-
vandrarkulturen”, med dess ”idéer, synsätt och värderingar”, är lika mycket värd
som ”majoritetskulturen”. Syftet är att utöka kontakten mellan vad man uppfattar
som skilda kulturer inom det ”flerkulturella samhället”, samtidigt som kulturpoliti-
kens särskilda fokus på ”eftersatta”  grupper  återspeglas implicit genom att  ”in-

2 1 6 Harding, T. (2008), ”En mångkulturell kulturpolitik?”, s. 35.
2 1 7 Nationalencyklopedin, ”mångkulturalism”.
2 1 8 Utbildningsdepartementet, ”Regeringens proposition 1974:28”, ss. 295 & 300.
2 1 9 Harding, T. (2008), ”En mångkulturell kulturpolitik?”, s. 31.
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vandrarnas behov” lyfts fram.220 Det ”flerkulturella” syftar på den svenska kulturen
samt  andra,  essentiellt  skilda kulturer.  Resonemanget  kan således  sägas  ha sin
grund i just  den bild av gemenskap baserat  på universella värden som beskrivs
ovan, och exemplet fungerar därför som en reproduktion av det synsätt som domi-
nerade politiken under samma tid. Man vill minska känslan av olikhet mellan olika
kulturer samtidigt som minoritetskulturerna ska anpassas till ”det svenska”.

De som menar att Sverige har haft en mångkulturell politik sedan 1970-talet
framhåller särskilt det mål kring valfrihet som formulerades 1974 i syfte att,  som
Pérez uttrycker det, på ett defensivt sätt ”reglera mångfalden” till följd av en oro
för kulturella konflikter.221 Målet lyder i korthet:

Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige ge-
nom samhällsinsatser skall ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill bibehålla och
utveckla den ursprungliga  kulturella  och språkliga  identiteten,  och i  vilken grad  de skall
uppgå i en svensk kulturell identitet.222

Westin menar dock att Sverige snarare ”införde en assimilationspolitik som kalla-
des integration”.223 Det är svårt att motivera att det under denna tid fanns en mång-
kulturell politik eftersom man till sådan övervägande del talade om väsensskilda
kulturer, och betraktade allt det som inte kunde knytas till ”det svenska” som nå-
got som behöver särskild uppmärksamhet och omvårdnad. Jag noterade i materia-
let ett sådant resonemang inom den icke-svenska diskursen som specificerar biblio-
tekets roll i att  möjliggöra för ”invandraren att  få bibehålla och förnya sitt språk
och att kunna bevara sin identitetskänsla”. Detta är en nästan ordagrann återspeg-
ling av valfrihetsmålet, där båda formuleringarna utgår från att identiteten går att
finna i språk och kultur. Här beskrivs dessutom att ”svensken” ska ”låta invandrar-
nas kulturer […] fungera berikande”, vilket pekar på de olika maktpositionerna där
majoriteten när det passar kan lämna plats åt minoriteten och välja vilka ”idéer och
värderingar” som man vill ta åt sig, samtidigt som minoriteten måste kämpa för att
”kunna bevara sin identitetskänsla”.224

I en rapport om strukturell diskriminering påpekas det att det under 1970-talet
fram till och med 80-talet fanns en stor enighet kring ”'invandrarpolitiken'”, som till
största delen bedöms bero på ett ointresse för, och därmed en nedprioritering av,
denna typ av politik. En följd blev att det utvecklade sig i en slags ”biståndspolitik”
riktad mot ”de andra”, som dessutom inte problematiserades på något sätt. 225 Av
vad jag kunnat utläsa ur materialet från denna tid finns det inte heller här spår av

2 2 0 Jensen, M. (1974), ”Allmänkulturell verksamhet”, s. 89 f.
2 2 1 Pérez, E. (2006), ”Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och prak -
tik”, s. 299 f.
2 2 2 Invandrarutredningen (1974), Invandrarna och minoriteterna, s. 95 f.
2 2 3 Westin, C. (2004), ”Mångfald, nationell identitet och samhörighet”, s. 205.
2 2 4 SÖ:s arbetsgrupp för biblioteksverksamhet bland invandrare (1974), ”Motiv för bibliotekens satsning på
invandrarspråken”, s. 12 ff.
2 2 5 Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (2005), Det blå-
gula glashuset, s. 111.
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något ifrågasättande av rådande politik, utan man tycks ha sett det som självklart
att  det ”flerkulturella samhället” skulle hanteras genom särskilda åtgärder riktade
till ”de andra” för att underlätta deras integrering i det svenska samhället, där folk-
biblioteket hade en viktig roll. Det ska dock tilläggas att källmaterialet från 1970-
talet utgörs av texter ur en enda handbok, varför det egentligen inte går att  dra
några större,  generella slutsatser  då jag inte har ytterligare material att  jämföra
med. Å andra sidan hittade jag under mina sökningar inga liknande texter inom det
svenska biblioteksfältet som under denna period diskuterade bibliotek och mång-
kultur, vilket är ett intressant resultat i sig då det tidigare nämnda ointresset inom
politiken för mångkulturell verksamhet tycks återspeglas i bibliotekskontexten.

1980-talet: individens valfrihet och den kulturella identiteten
Pérez påpekar att  valfrihetsmålet till viss del kom att  få en närmare definition år
1984,  men att  fokus därmed kom att  flyttas från kollektivet  – det  vill säga de
”medlemmar av språkliga minoriteter” som nämndes i 1974 års formulering – till
individen.226:

[...]det särskilda valfrihetsbegreppet inom invandrar- och minoritetspolitiken tar sikte på det
egna språket och den egna kulturen i dess traditionella, mera avgränsade mening. Samhället
skall ge sitt stöd till strävanden att bevara och utveckla både språket och en kultur som har
sin grund i det egna kulturarvet. Det handlar  om samhällets förmåga att ge näring åt den
kulturella mångfalden och skydd för individer som önskar behålla en egen kulturell identi -
tet.227

Genom ett ökat fokus på varje individs rätt till ”en egen kulturell identitet” tycks
förhoppningen ha varit att främja den ”kulturella mångfalden”. I en kartläggning av
kulturpolitikens historia konstateras att just främjandet av nationell, lokal och indi-
viduell kulturell identitet blev mer centralt under åttiotalet. Samtidigt blev det allt
vanligare att framhålla delaktighet i kulturlivet för så många människor som möj-
ligt.228 Att svensk kulturpolitik under denna tid skulle ha blivit mer jämlik och de-
mokratisk i jämförelse med sjuttiotalet möttes dock av en del kritik, såsom i följan-
de utdrag ur en artikel från 1986:

I 1975 års invandrarproposition [...] står det att det skall råda jämlikhet mellan svenskar och
invandrare. Men när det gäller invandrarna är valfriheten inte lika självklar. Där står dock
att  varje individ skall  ha  rätt  att  välja mellan  den svenska kulturen  eller bevara sin egen
identitet [...] –Men i årets invandrarproposition står inget om kulturen. […] Vi har gått ett
steg tillbaka och fått en snävare definition av valfrihetsbegreppet och det finns inte längre
någon möjlighet för en invandrare att välja bort det svenska språket och den svenska gemen -
skapen.229

2 2 6 Pérez, E. (2006), ”Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och prak -
tik”, s. 302 f.
2 2 7 Invandrarpolitiska kommittén (1984), Invandrar- och minoritetspolitiken, s. 48.
2 2 8 Kulturutredningen (1995), Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, s. 64 f.
2 2 9 Blomberg, B. (1986), ”Nacka - en spegel av världen”, s. 416.
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Samtidigt som detta är en kritik mot att  samtidens kulturpolitiska retorik saknar
just fokus på kultur, finns här även drag av essensialism eftersom man förutsätter
att det finns tydliga gränser mellan det ”svenska” och andra ”kulturer”. En kontrast
till detta är en artikel publicerad 1985, som ifrågasätter bibliotekens motiv till att
arbeta riktat mot ”invandrare”:

Ser vi på biblioteksservice till invandrare enbart som en skyldighet att uppfylla normer som
statens kulturråd rekommenderar? [...] Bibliotekens service till invandrare borde vara något
positivt, ett sätt att bidra till att göra biblioteken till en mötesplats för alla de skiftande kultu-
rer som finns i vårt land. För det är väl inte så att det bara är de svenska krusbären som är
goda nog?230

Metaforen om ”de svenska krusbären” illustrerar en kritik mot att  biblioteken får
det att framstå som att de behandlar alla likvärdigt med hänsyn till den kulturella
mångfalden, medan de i grunden ändå oftast lyfter fram det ”svenska”. Ett liknande
exempel är en artikel från 1985 som kritiserar politiken i början av sjuttiotalet för
att ha varit assimilatorisk:

På många bibliotek står hyllorna fulla av böcker på främmande språk. Ändå finner få män-
niskor vägen dit. Finns det några hinder i vägen? [...] Om vi lever kvar i föreställningen att
de ska bli svenska så fort som möjligt. Det var avsikten med den svenska invandrarpolitiken
före mitten av 70-talet. Assimilation. Det präglade både svenskar och invandrare. Från och
med 1975 syftar invandrarpolitiken till ett flerkulturellt samhälle. Individen får överta språk
och beteendemönster från majoritetsgruppen i den utsträckning han/hon känner att han/hon
behöver för att fungera i samhället. Har vi tänkt om vi alla som arbetar med läsning? [...]
Detta synsätt, det mångkulturella samhället, fordrar nämligen mycket mer av oss.231

Hellgren menar att det mångkulturella samhället länge varit ett faktum, men att det
i politiken och i samhället i övrigt oftast har återspeglats i form av talet om integra-
tion. Detta innebär i sin tur att politiken först och främst har haft som mål att ”de
andra” ska anpassas till ”svenska” normer.232 Argumentationen ovan får det att ver-
ka som att de politiska resonemangen, och därmed inställningen till ”det mångkul-
turella samhället”, förändrades avsevärt från och med 1975, samt att det 1985 er-
bjöds en större individuell valfrihet vad gäller anpassning. Tittar man närmre hand-
lade det i själva verket dock fortfarande om att invandrare skulle rätta sig till det
svenska samhället genom att ”överta språk och beteendemönster”, medan valet att
ta till sig olika uttryck är fritt för den som anses motsvara normen.

1990-talet: mångkulturbegreppets uppkomst, ”det svenska” och isärhållande
Harding påpekar att mångkulturalismen av 1990-talets politiker delvis framställdes
som någonting nytt.233 En text inom mötesplatsdiskursen menade att  de ”svenska
biblioteken har fått en ny slags besökare” genom invandringen, vilket lett  till att

2 3 0 SAB:s arbetsgrupp för invandrarfrågor (1985), ”Invandrarna”, s. 51.
2 3 1 Karlén, B. (1985), ”Sju finsk- och två svensktalande”, s. 63.
2 3 2 Hellgren, Z. (2008), ”Myten om det mångkulturella samhället”, s. 81.
2 3 3 Harding, T. (2008), ”En mångkulturell kulturpolitik?”, s. 33.
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biblioteket  ”har  blivit  en mötesplats”.234 Detta  kan  jämföras  med propositionen
”Kulturpolitik” från 1997, som slår fast följande:

Det är också en viktig uppgift att skapa utrymme för den mångetniska och mångkulturella
generation som inte passar in i traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet. 235

Formuleringen antyder att det ”mångetniska och mångkulturella” krockar med en
”traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet”, det vill säga att ett in-
flöde av människor har fört med sig det mångkulturella. Ett sådant perspektiv åter-
speglas även inom den icke-svenska diskursen, där jag funnit flertalet resonemang
som håller isär ”det svenska” och ”det mångkulturella”. Ett exempel är samma text
som nämndes ovan i anslutning till mötesplatsdiskursen, som även menar att ett ti-
digare ”problematiserande av invandrare” på biblioteken under nittiotalet anses ha
utvecklats till ”en anpassning till det mångkulturella samhälle vi lever i”.236 Både
inom politiken och biblioteksfältet framstår det således som att det svenska samhäl-
let under nittiotalet överrumplades av en stor mängd nya uttryck, varför det blev
viktigt att definiera detta ”nya” som mångkultur. Att namnge är också att konstru-
era, och definitionen ledde förmodligen till att fenomenet framstod som mer kon-
kret.237 Under sjuttio- och åttiotalen var det, som jag visat i avsnitten ovan, vanligt
att  tala om assimilation eller integration utan att  egentligen ägna särskilt mycket
uppmärksamhet åt det, men den plötsliga introduktionen av termer som ”mångkul-
tur” under nittiotalet pekar på att man på det politiska planet alltmer börjat intres-
sera – och oroa – sig för dessa frågor.238 En annan förklaring kan vara att invand-
ringen började ses som en given del av samhället, snarare än en tillfällig sådan.239

Invandrarpolitiska kommittén, verksam under nittiotalet, menade att då politi-
ker plötsligt insåg att ”Sverige blivit mer etniskt mångskiftande”, såg de också ett
större  behov av att  markera gemensamma värderingar.240 Harding menar att  det
svenska språket under samma tid sällan inkluderades i det etniska och mångkultu-
rella, utan sågs istället som intimt förknippat med den svenska nationen och kultu-
ren.241 Berger noterar ett liknande mönster i Danmark, där det var obligatoriskt för
nyanlända att lära sig danska i syfte att främja gemenskap.242 En formulering i pro-
positionen ”Kulturpolitik” illustrerar detta väl, då man menar att den ”kulturpolitis-
ka uppgiften i EU är att samarbeta för det gemensamma, men också för det genuint
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svenska som språket  och offentlighetsfrågorna”.243 Även följande utdrag ur Kul-
turutredningens rapport Kulturpolitikens inriktning från 1995 demonstrerar detta:

Att behärska det svenska språket är nödvändigt för att ta sig in och verka i samhället och bli
delaktig i det svenska kulturlivet.  Språk och kultur  är  oupplösligt förenade med varandra
och den viktigaste identitets- och kulturbäraren.

[---]Språket är en utomordentligt viktig identitets- och kulturbärare. Ett gemensamt språk
betyder i många fall mer för sammanhållning och solidaritet än själva medborgarskapet. [...]
Ett villkor för att bevara vår identitet och vår kultur är att vi vårdar  och försvarar språket
och utvecklar det på ett varsamt sätt.244

Ett  resonemang inom den språkliga diskursen speglar synsättet  ovan, då det slår
fast att ”den största skillnaden mellan svenskar och finnar är språket”. 245 Sammanta-
get illustrerar de olika exemplen att bevarandet av den ”svenska kulturella identite-
ten” under denna tid sågs som särskilt viktigt. Eftersom svenskan sågs som rotat i
den ”svenska kultur” som man önskade integrera ”de andra” i, blev språket också
centralt för talet om mångkultur inom såväl politik som biblioteksfält.

I  Kulturpolitikens inriktning lyfter man vidare fram skillnaden mellan sjuttio-
och nittiotalet vad gäller fokus på vissa grupper:

Det synsätt som kom till uttryck i 1974 års kulturpolitik och som sammanfattas i begreppet
insatser för eftersatta grupper ser vi inte längre som en fruktbar utgångspunkt för en kultur -
politik för invandrare. Med tanke på de stora skillnaderna mellan invandrare av olika etniskt
ursprung med avseende på ursprungsland, religion, utbildning, livsmönster och vanor vill vi
även i detta sammanhang sätta individen i centrum.246

Kategorin invandrare sågs inte längre som en enhetlig grupp.247 Inom den demokra-
tiska diskursen noterade jag en diskussion kring skillnaden mellan att lyfta fram in-
dividen och att fokusera på kollektivet. Den text inom diskursen som producerades
under nittiotalet saknar dock individfokus och talar istället om att ”alla kulturer har
samma värde”.248 Samtidigt som formuleringen ”alla kulturer” antyder att  det rör
sig om avgränsbara kulturer, är detta likväl att  betrakta som ett  omformande av
samtidens politiska resonemang. Detta eftersom det framhåller lika värde, där poli-
tiken – som en följd av det nämnda avståndstagandet från en syn på invandrargrup-
per som homogena – istället fokuserade på att dels särskilja ”det svenska” från ”det
mångkulturella”, och dels på att på individnivå betona ”de stora skillnaderna mellan
invandrare av olika etniskt ursprung”.

Westin menar  att  det  var  med Invandrarpolitiska  kommitténs  arbete  under
1990-talet  som begreppet  mångfald började användas,  samtidigt som även ”det
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svenska” började inkluderas i debatten.249 I slutbetänkandet Sverige, framtiden och
mångfalden resonerar de kring problematiken i att  använda sig av begrepp som
”mångkultur” utan närmare reflektion: dels tenderar denna retorik att peka ut män-
niskor utifrån olikhet samtidigt som den ofta fokuserar på kultur framför sociala
faktorer, och dels kopplas den nästan uteslutande ihop med invandrare. Om mång-
kultur används för att beskriva fenomen, snarare än som norm, kan dess innebörd
utvecklas till något mer än etnicitet och till att syfta på hela samhället, och inte bara
på invandrare som en homogen enhet.250 Inom den icke-svenska diskursen noterade
jag en liknande problematiserande diskussion från sent nittiotal, där mångkultur be-
skrivs innefatta ”alla som lever och verkar i ett samhälle” och syftar på ”något mer
än bara 'människor från andra kulturer'”.251 Ett  sådant kritiskt förhållningssätt har
följt med in i en mer nutida kontext, men även senare resonemang uppvisar, som
framgår nedan, vissa diskrepanser mellan bibliotek och kulturpolitik.

2000-talet till och med idag: mångkulturen problematiseras
Enligt Harding är  en mer nutida syn på mångkulturalism en skarp kontrast  till
1970-talet eftersom man frångått målet att överföra majoritetskulturen på eftersatta
grupper, för att istället använda sig av mångkulturen för att problematisera de ”uni-
versella” värden och normer som uttrycks genom majoritetskulturen.252 I biblioteks-
sammanhang tycks man däremot inte ha övergett tanken om att ägna särskild upp-
märksamhet åt vissa grupper. I en svensk översättning av The International Federa-
tion of Library Associations and Institutions (IFLA) mångkulturella biblioteksmani-
fest ges följande riktlinjer för mångkulturellt biblioteksarbete:

Biblioteks- och informationstjänster  i  ett kulturellt  och språkligt  mångskiftande  samman-
hang omfattar både service till alla typer av biblioteksanvändare och service som riktar sig
speciellt till missgynnade kulturella och språkliga grupper. Särskild uppmärksamhet bör äg-
nas grupper  som ofta är  marginaliserade i mångkulturella  samhällen:  minoriteter,  asylsö-
kande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och ursprungs-
folk.253

Att människor är ”marginaliserade i mångkulturella samhällen” kopplas enbart ihop
med faktorer som kultur och språk, varför man sedan räknar upp endast kategorier
av människor utifrån dessa kriterier. Här saknas ett intersektionellt perspektiv som
tar  hänsyn till fler sociala faktorer.  Liknande tendenser  uppvisar också resone-
mangen inom den språkliga diskursen, där ”kunskap i det svenska språket” ses som
centralt samtidigt som mångspråkigheten framhålls som något värdefullt.254 Vidare
är  Bibliotek Botkyrkas  interkulturella handlingsplan ett  konkret  exempel på ett

2 4 9 Westin, C. (2004), ”Mångfald, nationell identitet och samhörighet”, s. 207.
2 5 0 Invandrarpolitiska kommittén (1996), Sverige, framtiden och mångfalden, ss. 70–72.
2 5 1 Taubert, H. (1998), ”Mångkulturellt centrum i mångfalden”, s. 160 f.
2 5 2 Harding, T. (2008), ”En mångkulturell kulturpolitik?”, s. 35.
2 5 3 IFLA (2006), ”IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest”, s. 2.
2 5 4 Leonards, G. (2012), ”Järva - en del av en globaliserad stad”, s. 243; Atlestam, I. (2012), ”Det mång -
språkiga biblioteket”, s. 68.
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sammankopplande av mångfald och flerspråkighet.255 Detta  utgör  en kontrast  till
den interkulturella strategin för kommunen, som ”uppmärksammar föreställningar
om kön samt social, etnisk och religiös bakgrund”.256 Sammanfattningsvis tycks de
specifika riktlinjerna för biblioteksverksamhet sakna det  bredare,  intersektionella
perspektivet som de mer övergripande politiska resonemangen framhåller. Kanske
är detta  att  betrakta  som en naturlig utveckling eftersom bibliotek i mångt  och
mycket handlar om språk, litteratur och kultur. Den allmänna politiken har ett stör-
re uppdrag, varför den har lagt an ett i högre grad problematiserande perspektiv på
de sociala faktorer som påverkar människors förutsättningar.

I diskussionen om nittiotalets framhållande av individen noterade jag att  den
text inom den demokratiska diskursen som publicerades under denna tid istället lyf-
te fram kollektivet, vilket kan betraktas som ett kvarstannande i sjuttio- och åttio-
talens kategoritänkande. De mer nutida resonemangen framstår som mer utveckla-
de än nittiotalsdiskussionen eftersom fokus inte längre är att  markera skillnader
mellan individer. Istället frångås ”all kategorisering av människor” då det ”tenderar
att skapa skiljelinjer mellan 'vi' och 'dom'”. Genom att bemöta varje individ utifrån
dennes specifika förutsättningar, och inte se denne som ”representant för en social,
kulturell eller etnisk grupp”, syftar biblioteksverksamheten till att vidga mångkultu-
rens betydelse till att innefatta mer än kultur och etnicitet.257 Detta speglar den sam-
tida politikens strävan mot att inte ”göra enskilda individer till kulturbärare”.258

Slutligen vill jag föra en diskussion kring huruvida det allt vanligare talet om
interkultur på biblioteksfältet kan sägas avspegla kulturpolitiken. Enligt Kommittén
för samordning av Mångkulturåret 2006 syftar interkultur på ”möten mellan indivi-
der med olika kulturell bakgrund, snarare än mellan olika kulturer”, varför man ser
interkultur som ett mindre problematiskt begrepp än mångkultur.259 Dock rymmer
denna definition egentligen samma problem som mångkulturen, nämligen betonan-
det av kultur som förklaringsgrund. Detta kan jämföras med Botkyrka kommuns
interkulturella strategi, där människor som interagerar beskrivs ha ”olika utgångs-
punkter och referensramar” som inte förklaras utifrån någon särskild egenskap så-
som etnicitet. Informanten menar dessutom att det interkulturella förhållningssättet
medvetet genomsyrar kommunen såväl som biblioteksverksamheten eftersom Bot-
kyrka ser det som ”en väg för ett hållbart samhälle på alla plan”.260 Detta tyder på
att man i Botkyrka, till skillnad från svensk kulturpolitik, utvecklat det interkultu-
rella perspektivet och på allvar reflekterat över vad man faktiskt vill att det ska syf-
ta till. Med Botkyrka som konkret exempel tycks interkulturens praktik, åtminsto-
ne på biblioteksfältet, ha kommit längre än dess teori inom politiken.

2 5 5 Botkyrka kommun (2013), ”Interkulturell handlingsplan för Bibliotek Botkyrka”, s. 1.
2 5 6 Kommunledningsförvaltningen (2010), ”Strategi för ett interkulturellt Botkyrka”, s. 2.
2 5 7 Atlestam, I. (2012), ”Det mångspråkiga biblioteket”, ss. 66 & 73.
2 5 8 Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (2007), Mångfald är framtiden, s. 59.
2 5 9 Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (2007), Mångfald är framtiden, s. 60.
2 6 0 Kommunledningsförvaltningen (2010), ”Strategi för ett interkulturellt Botkyrka”, s. 4; Verksamhetschef
vid Bibliotek Botkyrka (2015), ”Inspelning och transkription”.
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Resultat och slutdiskussion

Syftet med denna undersökning var att analysera och problematisera formuleringar
kring mångkulturalism i texter av och för verksamma på det svenska biblioteksfäl-
tet.  När begrepp används okritiskt blir deras betydelser tagna för givet. En för-
hoppning med denna studie var att synliggöra både de underliggande innebörderna
och dess konsekvenser för biblioteken. De frågeställningar som uppsatsen har för-
sökt ge svar på är följande:

• Hur beskrivs mångkulturalism i relation till bibliotek och har detta föränd-
rats över tid? Hur kan resonemangen förklaras utifrån en samtida social och
politisk kontext?

• Finns det  avvikande, utmanande och/eller underrepresenterade tolkningar
och tillämpningar? Vad kan detta  sägas ha för betydelse ur ett  maktper-
spektiv?

• Vilket förhållande finns mellan biblioteksverksamhet och resonemang kring
begrepp som mångkulturalism?

Utifrån dessa frågor har föreliggande avsnitt delats upp i tre teman där jag sam-
manfattar och diskuterar mina resultat, följt av en framåtblickande reflektion kring
hur ett kritiskt förhållningssätt till det egna användandet av mångkultursrelaterade
begrepp kan vara till hjälp för beslutsfattare liksom aktiva på biblioteksområdet.
Med tanke på uppsatsens syfte föreföll den kritiska diskursanalysen särskilt lämp-
lig, då den förordar en kritisk läsning av materialet med målet att problematisera
orättvisor. Samtidigt erbjuder den möjligheten att kombinera analysen med ytterli-
gare teoretiska perspektiv, vilket innebär en ännu större potential att kunna ifråga-
sätta det till synes självklara. Att jag delvis stöttat mig på teorier om etnicitet kan
förvisso ses som problematiskt med tanke på att jag uppsatsen igenom har kritise-
rat den vanliga tendensen att  uppehålla sig vid just etniska egenskaper i talet om
mångkultur. Jag vill dock hävda att detta är en stark motivering till mitt val av teo -
retisk utgångspunkt, då jag från början haft med mig en insikt i de synsätt,  däri-
bland primordialismen med dess framhållande av det etniska arvet, som kan förkla-
ra att man så ofta likställer mångkultur med etnicitet. Det intersektionella perspek-
tivet har tillfört en viktig dimension då det, utöver att lyfta fram olika sociala fakto-
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rer, manar till att tolka tendenserna istället för att endast beskriva dem, samt upp-
muntrar till att förhålla sig kritisk till den egna begreppsapparaten.

Diskurser om det mångkulturella biblioteket – en diskussion

Genom närläsning av materialet urskiljde jag olika sätt att tala om mångkulturalism
som jag därefter delade in i tio diskurser. Dessa är på intet sätt fasta och innehåller
i själva verket  många likheter.  Syftet  med en tematisk uppdelning har varit  att
strukturera analysen och göra den begriplig snarare än att begränsa och kategorise-
ra den, samtidigt som det medförde möjligheten att  synliggöra olika tendenser i
materialet. I det följande sammanfattar och diskuterar jag de mer övergripande re-
sultaten av kartläggningen av de diskursiva mönstren.

Inom den språkliga diskursen finns en tendens att  framhålla den samhörighet
som ett  gemensamt språk medför,  men medan det  svenska språket  ses som en
självklarhet för samhällets sammanhållning framställs det som problematiskt när ge-
menskapen har sin grund i ett annat språk. Samtidigt präglas mediebeståndsdiskur-
sen av en koppling mellan identitet och litteratur på det egna modersmålet. Dessa
tendenser kan ha sin förklaring i att  språket inom svensk politik ofta kopplas till
(kulturell)  identitet,  samtidigt  som identiteten  nästan  uteslutande  syftar  på  en
”svensk etnicitet”. Det råder också en oenighet kring huruvida termen ”mångsprå-
kighet” inskränker det mångkulturella till språket, eller om det istället är mer lämp-
ligt att använda än ”mångkultur” då kultur är ett omtvistat och svårdefinierat be-
grepp. Bibliotek Botkyrka vill genom användandet av ”flerspråkighet” undvika att
fokusera på kulturskillnader eller att  sätta  upp en gräns mellan ”vi” och ”dem”.
Inget av perspektiven tar dock ställning till de begränsningar som en viss tolkning
av ett  begrepp medför. Utifrån ett  intersektionellt perspektiv framstår de resone-
mang som i  talet om det mångkulturella biblioteket fokuserar på en enda faktor,
såsom just språket, som i bästa fall onyanserade. Förmodligen har de dock även en
begränsande inverkan på biblioteksverksamheten, vilket i sin tur drabbar de männi-
skor som besöker biblioteken och tar del av deras tjänster.

Ett mönster som kännetecknar flera diskurser är att det mångkulturella biblio-
teket sägs främja valfrihet. Det talas både inom den demokratiska och den interkul-
turella diskursen om att  det mångkulturella biblioteket möjliggör inkludering och
delaktighet, men detta förverkligas likväl på majoritetens villkor genom att dessa
släpper fram eller lämnar plats åt andra röster. Den kulturpluralistiska diskursen vi-
sar att kulturpluralismen som ideologi fokuserar på ett isärhållande av kulturer, vil-
ket döljer faktiska sociala orättvisor. Inom den icke-svenska diskursen tycks valfri-
heten bara gälla majoriteten, medan ”de andra” tvingas till anpassning.

I den icke-svenska diskursen utgör vidare det ”svenska” och det ”mångkultu-
rella” ett motsatspar, vilket inte sällan resulterar i att den ”svenska kulturen” fram-
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ställs som mer modern än, och därmed överlägsen, andra ”kulturer”. Jag kopplade
detta till det som inom forskningen kallas etnocentrism, vilket syftar på tendensen
att  betrakta världen enbart utifrån det egna perspektivet. Vad som utgör ”svensk
kultur” blir utan en närmare definition till ett allmänt förgivettagande kring dennas
särställning. Detta genomsyrar många resonemang, vilket får följden att  det som
inte överensstämmer med normen utesluts ur gemenskapen. Analysen av den socia-
la kontexten visar att det även inom politiken talas om det svenska samhällets ge-
mensamma värderingar, men vilka dessa skulle vara sträcker sig inte längre än det
svenska språket.  Inte  heller de texter  under senare tid som problematiserar den
”svenska kulturens” dominanta roll ifrågasätter  svenskan som den språkliga nor-
men. Detta bidrar till ett fortsatt isärhållande av ”vi” som talar svenska och ”dem”
som talar andra språk.

Ett metodologiskt verktyg inom den kritiska diskursanalysen som kom till sär-
skild användning var urskiljandet av metaforer, det vill säga målande beskrivningar
som uttrycker underliggande värderingar vilka i sin tur är rotade i den sociala kon-
texten.261 När  det  mångkulturella bibliotekets  mötesplatsfunktion har  diskuterats
framträder metaforerna ”salladsskål” och ”smältdegel”, där den förstnämnda fram-
håller olika kulturer i parallell existens medan den andra syftar till att ”det andra”
assimileras in i det svenska samhället. De utdrag som exemplifierade dessa synsätt
publicerades under åttio- och nittiotalet, och jag har i diskussionen kring den socia-
la kontexten konstaterat att det under samma period fanns ett övervägande fokus
på att det som var annorlunda skulle anpassa sig till normen i form av ”svenska”
värderingar. I samband med att man på senare tid börjat tala om interkulturalitet
har dessa metaforer kommit att ersättas av ”korallrev” och ”magnetfält”, vilket pe-
kar på ett  förändrat synsätt,  det vill säga en diskursiv förändring, vad gäller det
mångkulturella bibliotekets funktion. Korallperspektivet uttrycker som nämnts pas-
sivitet och i linje med primordialismen en ensidig syn på människans förutsättningar
där det etniska arvet från tidigare generationer spelar stor roll, medan magnetfältet
likt socialkonstruktionismen och postkolonialismen syftar på hur människor aktivt
interagerar med varandra och ständigt omformas som en följd av sina varierande
förutsättningar. De fyra nämnda metaforerna är dessutom exempel på Faircloughs
”'lexical items'”,  det  vill säga  varaktiga  uttryck  som haft  konsekvenser  för  hur
mångkulturens innebörd tolkas.262 Det är övergången från en typ av metafor till en
annan som här är särskilt intressant. Sammanfattningsvis tyder dessa resultat nämli-
gen på att  assimilationstänkandet i anslutning till det  mångkulturella bibliotekets
funktion har övergivits till förmån för ett  ömsesidigt erfarenhetsutbyte människor
emellan, men med varierande grad av hänsyn till de faktorer som inverkar på män-
niskors möjlighet att delta i denna interaktion. Samtidigt är det intressant att reflek-
tera över varför man väljer att formulera sig metaforiskt. En tolkning av metaforen

2 6 1 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 195 & 237.
2 6 2 Fairclough, N. (1992), Discourse and social change, ss. 191 & 237.
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är att  den anspelar på människors associationsförmåga.263 Intentionen har troligen
varit att med hjälp av detta stilgrepp lyfta fram och förtydliga de egna resonemang-
en, men detta förutsätter att läsaren kan göra en koppling till den kontext som av-
ses. I alla andra fall bidrar det till att  den egentliga innebörden döljs, varför den
vanliga förekomsten av metaforer i resonemang kring mångkultur kan sägas vara
en bidragande orsak till att mångkulturalismen både är svårtolkad och tycks ha oli-
ka innebörd från fall till fall.

Vidare har jag under analysens gång gjort en hel del kopplingar till integration
och invandring, vilket inte beror på ett oavsiktligt avsteg från syftet. Istället har jag
vid läsningen av materialet noterat att man i diskussionen kring det mångkulturella
biblioteket till stor del tenderar att uppehålla sig vid just dessa frågor. Detta tycks
ha sin grund i hur integrations- och kulturpolitiken har utvecklat sig, vilket analy-
sen delvis har försökt demonstrera. Det är framför allt tre av diskurserna som upp-
visar  ett  särskilt  fokus  på  det  mångkulturella bibliotekets  integrationsfrämjande
roll, men som gör det på något skilda sätt. Inom den demokratiska diskursen har
jag urskiljt en diskursiv kamp kring huruvida biblioteket kan anses vara en neutral
mångkulturell mötesplats. Ur ett intersektionellt perspektiv är det teoretiska fram-
hållandet  av neutralitet  en abstrakt  universalism som döljer  de  faktiska sociala
ojämlikheterna som påverkar människors möjlighet att ta del av bibliotekets verk-
samhet. Den icke-svenska diskursen och mötesplatsdiskursen framstår i detta fall
som varandras motsatser. Detta då integrationen inom den icke-svenska diskursen
avser att ”de andra” ska inkorporeras i ”det svenska”, medan mötesplatsdiskursen
förespråkar en ömsesidig integration genom möten och samverkan. Immigration
och invandring handlar inte bara om att människor kommer från platser som skiljer
sig mycket från Sverige – ändå tycks det kontinuerligt och genomgående förutsät-
tas att  människor för med sig kulturella egenskaper som krockar med ”svenska”
värderingar  och levnadssätt.  För  att  det  mångkulturella samhället ska realiseras
måste institutioner som biblioteken enligt detta synsätt aktivt arbeta för integration,
oavsett om målet är äldre tiders assimilering eller dynamisk interaktion.

Maktaspekten och diskursiv förändring

Jag har i föregående avsnitt berört vissa diskursiva motsättningar, och ämnar nu ut-
veckla diskussionen kring sådana mönster med stöd i den kritiska diskursanalysens
framhållande av hegemonins betydelse. Detta då jag finner kampen om tolkningsut-
rymmet nära knutet till diskursiv förändring. Den demokratiska diskursen uppvisar
en diskrepans genom att det i definitionen av mångkultur tycks ogenomförbart att
förena ett kollektivt perspektiv som ser till lika värde med ett individuellt perspek-
tiv som fokuserar på unika egenskaper. Tvetydigheten kring etnicitet och mångfald

2 6 3 Teleman, U. m.fl., ”metafor”.
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lyfts, som jag visade i uppsatsens inledningsdel, även fram av forskningen, som till
stor del är överens om att talet om mångkultur används av majoriteten som en do-
minansstrategi samt för att markera skillnader mellan ett föreställt ”vi” och ”dem”.
Jag visade i analysen av den sociala kontexten att det också inom politiken har fun-
nits en tendens att motivera mångkulturens relevans genom att antingen framhålla
värnandet om individens kulturella identitet och om kulturers unika värde, eller att
lyfta fram en social gemenskap som grundar sig i gemensamma värderingar vilka
definieras som ”svenska”. Det lika värdet liksom de unika egenskaperna bestäms
således oftast  helt utifrån majoritetens eget perspektiv. Ett  liknande mönster har
jag även lyft fram i anslutning till den icke-svenska diskursen, men här möts det en-
sidiga perspektivet som kopplar mångkulturen endast till ”de andra” av motstånd.
Vissa resonemang påpekar vikten av att se till andra egenskaper än just kultur i de-
finitionen av det mångkulturella samhället, och här framträder intersektionaliteten
med värdefulla perspektiv genom att framhålla att man inte bör låsa sig vid endast
en social faktor som förklaringsgrund.

I redogörelsen för den interkulturella diskursen benämnde jag den som en slags
diskursiv förändring i sig, då det interkulturella perspektivet i mångt och mycket
används som ett alternativ till mångkulturalismen. Samtidigt tycks det, med stöd i
informantens beskrivningar, ännu inte ha accepterats som en reell metod bland bib-
lioteken.  På det  politiska planet  uppvisar interkulturalismen samma problematik
som mångkulturalismen, då det i anslutning till interkulturella möten beskrivs vara
kulturer snarare än individer som möts. Här ser jag en skillnad mellan bibliotek och
politik, vilket kan tänkas bero på att  Botkyrka genomsyras av det interkulturella
perspektivet  i kommunpolitiken såväl som på folkbiblioteken.  I  Botkyrka  tycks
man alltså ha nått längre än den nationella politiken liksom övriga bibliotek i Sveri-
ge vad gäller appliceringen av interkulturalismen. Det framgår både av informan-
tens resonemang och av bibliotekens styrdokument att interkulturalismen inte bara
ses som en abstrakt teori, utan faktiskt också utnyttjas i praktiken både som för-
hållningssätt gentemot besökarna, som metod för verksamheten vad gäller exem-
pelvis urval av bestånd eller utformandet av programverksamheten, samt som på-
minnelse för bibliotekspersonalen om vikten av självkritik.

Vad kan sägas om mångkulturens teori och praktik?

Den antirasistiska diskursen demonstrerar att  det  mångkulturella biblioteket  som
idé är en kontrast till rasismen, men jag har i materialet inte kunnat utläsa hur detta
konkret sker i praktiken. Jag har tidigare i denna slutdiskussion problematiserat an-
vändandet av metaforer, vilka bidrar till att mångkulturalismen är svår att definiera.
Metaforen kan dessutom vara ett sätt att framställa det som att ett särskilt förhåll-
ningssätt också genomsyrar praktiken, och därmed dölja att biblioteksaktiva liksom
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politiker antingen i själva verket inte har intresse för att ta tag i saken eller saknar
nödvändig kunskap om hur det skulle gå till. På samma gång har metaforerna bi-
dragit till att osynliggöra mångkulturalismens reella konsekvenser för hur bibliotek-
spersonalen betraktar och behandlar bibliotekens besökare. Det är här som den kri-
tiska diskursanalysen har kommit till särskild användning, då metaforer visat sig
vara ett  vanligt stilgrepp i talet  om mångkultur  som samtidigt  kan förklara att
mångkulturens teoretiska innebörder och praktiska tillämpningar ofta är otydliga.

Eftersom jag bara har exemplifierat hur mångkulturalismen används i praktiken
med en verksamhet, skulle en invändning kunna vara att det är svårt att dra några
övergripande slutsatser om svensk bibliotekspraktik. Dock valdes Botkyrka som
fallstudieobjekt därför att hela kommunen, på ett i Sverige unikt sätt, genomsyras
av ett  medvetet  tänkande kring mångkulturens betydelse. Syftet  med att  studera
endast en verksamhet har nämligen inte varit att generalisera, utan att med ett kon-
kret  och  representativt  exempel visa hur  mångkulturalismen kan uttrycka  sig i
praktiken. Inom Bibliotek Botkyrka har man i teorin tagit tydlig ställning för det in-
terkulturella perspektivet.  Informanten nämnde att  de vill jobba ännu mer aktivt
med detta, och för att förhållningssättet inte bara ska stanna i teorin krävs det tydli-
gare formuleringar i styrdokument och riktlinjer. Det är just i relationen mellan teo-
ri och praktik som jag upplever att vidare forskningsmöjligheter finns. Ett alterna-
tiv vore att  genom intervjuer och närläsning av styrdokument jämföra hur olika
bibliotek resonerar kring och arbetar med mångkultur, medan en annan möjlighet
vore att utifrån observationer problematisera, och ge förslag på hur biblioteken kan
utveckla, det mångkulturella förhållningssättet i praktiken.

Hur kan biblioteksfältet dra nytta av dessa resultat?

Ett av den kritiska diskursanalysens mål är att synliggöra ojämlikhet för att kunna
föreslå hur detta kan åtgärdas. Jag vill därför avsluta diskussionen av undersök-
ningens resultat  genom att  reflektera över hur de skulle kunna tillämpas. Syftet
med denna undersökning har inte varit att kritisera eller peka ut något sammanhang
där förhållningssättet till det mångkulturella varit särskilt bristande. Istället har am-
bitionen varit att uppmärksamma att det finns en reell och övergripande problema-
tik som är nödvändig att ta ställning till, samt att föreslå hur biblioteksaktiva och
beslutsfattare kan tänka och arbeta för att åtgärda detta. Här vill jag dessutom infli-
ka att  denna studie inte utger sig för att  presentera allmängiltiga resultat.  Istället
måste resultaten liksom mina slutsatser tolkas utifrån denna specifika kontext. Ett
annat material, andra teorier och en annan metod hade gett ett annat utfall.

I anslutning till personalkompetensdiskursen reflekterade jag över hur persona-
len på senare tid allt oftare kommit att inkluderas i det mångkulturella. Idag tycks
man se bibliotekspersonalens självförståelse och vilja att möta varje individ utifrån
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dennes förutsättningar som centralt,  istället för att  som förr nöja sig med ytliga,
förutfattade kunskaper om besökarna vilka man gärna sammanfattade i ”invandrar-
grupper”. Samtidigt uppvisar även de mer nutida resonemangen en oförmåga att
definiera vad mångkulturell eller interkulturell kompetens faktiskt innefattar utöver
språkkunskaper och varierande bakgrund. Då man vill tala om kompetens i en bre-
dare bemärkelse tycks man således ha svårt att uttrycka sig på annat sätt än i sam-
ma statiska termer som tidigare. Ett alternativ vore att frångå kraven på persona-
lens bakgrund, för att istället fokusera på att de anställda ska ha ett öppet förhåll-
ningssätt i relation till besökarna och kunna tillägna sig en mångfald av perspektiv.

Eftersom denna uppsats har syftat till en närstudie av begrepp är det naturligt
att den också avslutas i en begreppsdiskussion. Analysen har visat att det råder oe-
nighet om hur mångkultur bör definieras, och att vissa drar sig för att definiera det.
Samtidigt kopplas mångkulturrelaterade termer till specifika aspekter (främst kul-
tur och etnicitet) eller egenskaper (såsom språkkunskaper, etnisk bakgrund), vilket
skulle kunna beskrivas som ett led i att avgränsa – och samtidigt begränsa – inne-
börden.  Mångfald framträder  här  som ett  mer fristående ord  då det  inte direkt
kopplas till kultur eller språk, utan bör kunna inkludera vilka sociala faktorer som
helst.264 I redogörelsen för mångfaldsdiskursen visade jag att man likväl oftast ten-
derar att tala om ”kulturell mångfald”, vilket återigen knyter betydelsen till kultur
och etnisk bakgrund. Jag har också nämnt att interkulturalismen ännu inte tycks ha
vunnit tillräckligt stort intresse för att ha prövats som ett reellt alternativ till mång-
kulturalismen. Måhända ligger förklaringen i att det är ännu ett i raden av svårdefi-
nierade begrepp, som dessutom är knepigt att skilja från mångkulturalismen efter-
som även det hänvisar till kultur. Här kan följaktligen urskiljas en typ av diskursiv
icke-förändring, i och med att tillämpningen av olika begrepp eller av samma be-
grepp med till synes ny innebörd inte nödvändigtvis innebär att de praktiska följ-
derna förändras. Många gånger kritiseras tidigare tillämpningar, medan den egna
argumentationen saknar självmedvetenhet och självkritik. För att arbetet på biblio-
teken ska kunna utvecklas krävs tydliga politiska direktiv. Politiker på en nationell
nivå behöver därför specificera hur biblioteken ska arbeta praktiskt med mångkul-
tur. Det är samtidigt viktigt att undvika att begränsa sig till att, som i biblioteksla-
gen, tala om ”Prioriterade grupper” som ska ägnas ”särskild uppmärksamhet” som
om det vore en sidoverksamhet, där mångkulturen impliceras bara gälla de med
”annat modersmål än svenska”.265 Alltför sällan tycks politiken lyfta fram att hänsyn
ska tas till de sociala förhållandena i bibliotekets närområde, samt till att alla besö-
kare har olika förutsättningar. Det intersektionella perspektivet kan här tillföra ett
normkritiskt tänkande till biblioteken liksom politiken, där mångkultur inte behöver
begränsas till att ha endast kultur eller etnicitet som förklaringsgrund.

2 6 4 Westin, C. (2008), ”Om etnicitet, mångfald och makt”, s. 46.
2 6 5 Kulturdepartementet, ”Bibliotekslag”, s. 2.
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Sammanfattning

Denna uppsats undersöker formuleringar kring mångkulturrelaterade begrepp i tex-
ter av och för verksamma på biblioteksfältet. Avsikten har varit att problematisera
vad som egentligen åsyftas när man framhåller vikten av att ta särskild hänsyn till
mångkultur. Detta genom att  fokusera på mönster i beskrivningar av fenomenet,
om det finns avvikande tolkningar av dess betydelse samt om det går att utröna nå-
got om hur resonemang kring mångkultur tillämpas i bibliotekspraktiken.

Det huvudsakliga teoretiska ramverket utgörs av Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys, då dess grund i socialkonstruktionismen medför ett viktigt ifrågasät-
tande av det till synes självklara samt en problematisering av vad som anses nor-
malt respektive avvikande i en viss kontext. För att bredda analysen kompletteras
detta dels med olika teoretiska perspektiv på etnicitet då det ofta nämns i anslut-
ning till mångkultur,  och dels med det  intersektionella perspektivet  vilket lyfter
fram att det finns fler än en social faktor som påverkar en individs förutsättningar
och relationer människor emellan.

Då det rör sig om en problematiserande studie av begreppsanvändning föreföll
den kritiska diskursanalysen vara lämplig även som metod. Materialet har framför
allt avgränsats till olika typer av texter som publicerats mellan 1970- och 2010-ta-
let, eftersom dessa ger en bred överblick över uttalanden på det svenska biblioteks-
fältet.  För att  få en bild av hur mångkulturen yttrar sig i praktiken har också en
svensk biblioteksverksamhet inkluderats. Allt material har studerats utifrån den kri-
tiska diskursanalysen, vilket har möjliggjort en analys både av källobjekten som så-
dana liksom av deras koppling till varandra och till den sociala kontexten. Genom
närläsning av materialet har olika sätt att tala om mångkultur urskiljts, vilka delats
in i tio teman eller diskurser. Vissa resultat har sedan lyfts ut och kontrasterats mot
en samtida integrations- och kulturpolitik.

Analysen visar att olika tillämpning av mångkulturrelaterade begrepp sällan in-
nebär att innebörden skiljer sig åt nämnvärt. Oftast knyts mångkulturen till det som
betraktas som icke-svenska kulturella och etniska egenskaper, vilket i många fall
skapar en gräns mellan ett föreställt ”vi” och ”dem”. Framför allt på senare år ut-
manas dock en sådan statisk syn på mångkultur, och även andra sociala faktorer
liksom ”det svenska” knyts till fenomenets betydelse.

I den avslutande diskussionen föreslås bland annat hur uppsatsens resultat kan
bidra till att utveckla bibliotekens förhållningssätt till mångkultur.
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Bilaga 1

Frågor till informanten

• Vad är mångkulturalism? Vad innebär det att arbeta mångkulturellt på bibli-
otek?

• Vad är interkulturalism? Hur upplever du att det skiljer sig teoretiskt och
praktiskt från mångkulturalism?

• Vilka följder/vilken betydelse kan era  resonemang kring interkulturalism
tänkas få/ha för de människor som besöker biblioteken?

• Hur yttrar sig resonemangen kring mångkulturalism/interkulturalism i prak-
tisk biblioteksverksamhet? / Hur arbetar ni interkulturalistiskt?

• Hur har antagandet av en interkulturell handlingsplan påverkat biblioteks-
verksamheten inom Bibliotek Botkyrka?

Övriga frågor uppkom under samtalets gång.
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