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Inledning

2006 formulerade The International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA) ett mångkulturellt biblioteksmanifest, IFLA:s mångkulturella
biblioteksmanifest. Det mångkulturella biblioteket - nyckeln till ett kulturellt
mångfaldssamhälle i dialog. Manifestet redogör för hur folkbibliotek bör arbeta i
ett mångkulturellt samhälle och framhåller att de bör prioritera kulturell och
språklig mångfald, i linje med uppdraget att arbeta för allas rätt till information
och kunskap.1 Manifestet utarbetades på uppdrag av UNESCO och kan ses som ett
komplement till UNESCO:s och IFLA:s folkbiblioteksmanifest.2 Begreppen
kulturell mångfald och mångkultur, som i diskursen om mångkultur används
synonymt, syftar i manifestet på den harmoniska samexistensen och interaktionen
mellan olika kulturer.3 IFLA:s manifest om mångkultur och mångfald uppmanar
regeringar och andra beslutsfattande organ att inrätta och säkerställa
biblioteksverksamhet utefter programmets riktlinjer. I den svenska lagstiftningen
syns detta: i den reviderade bibliotekslagen från 2013 står det att biblioteket vara
till för alla, till skillnad från lagen 1996 som framhåller att biblioteket ska vara till
för svenska medborgare.4 Den fjärde och femte paragrafen handlar om prioriterade
grupper och där nämns personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter
och personer med annat modersmål än svenska. Enligt lagen ska detta ske genom
tillgängliggörande av litteratur på de nationella minoritetsspråken, fler språk än
dessa samt lättläst svenska.5 I lagen från 1996 nämns istället funktionshindrade,
invandrare och andra minoriteter.6 Att det 1996 skrevs invandrare och nu personer
med annat modersmål än svenska innebär en förskjutning från person till språk. I
diskursen om mångkultur sammanblandas ofta begreppen språkliga minoriteter,

1 IFLA (2009) IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest, passim.
I uppsatsen kommer vi framförallt att använda ordet bibliotek och syftar då på folkbibliotek om inte annat
nämns.  
2 UNESCO står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och bildades 1945.
Manifesten är deklarationer som utgör rekommendationer till UNESCO:s medlemsstater och ofta används
som utgångspunkt vid formulerande av biblioteksplaner och -lagar.
3 Diskursbegreppet förstår vi i enlighet med Michel Foucault som uppsättningar av uttalanden och praktiker i
ett komplext nätverk av relationer mellan subjekt, texter, idéer och institutioner. Diskursen, menar Foucault,
är oupplösligt knuten till dess sociohistoriska sammanhang. Se till exempel Foucault, M. (1993), Diskursens
ordning: installationsföreläsning vid Collége de France den 2 december 1970, passim. 
4 I den nya bibliotekslagen har således bibliotekets inriktning mot alla (till exempel även papperslösa)
ytterligare förstärkts jämfört med tidigare formulering.
5 Bibliotekslagen (SFS 2013:801), §4 & §5. 
6 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596), §8.
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etniska minoriteter och invandrare. Vi använder i uppsatsen framförallt, och
synonymt, invandrare och migrant. I likhet med Paulina de los Reyes, docent i
ekonomisk historia, anser vi att invandrarbegreppet är problematiskt, dels för att
det omfattar en oenhetlig grupp och dels för att det i diskursen kommit att
innefatta även människor som inte har invandrat. Att vi ändå väljer att använda
det beror på att vi liksom de los Reyes menar att invandrarstatusen har kommit att
bli en vedertagen förklaring till skillnader mellan individer.7 Motsvarighet till den
svenska lagens prioriterade grupper finns inte i de andra skandinaviska länderna.
Varken den norska eller danska bibliotekslagen tar upp olika användargrupper
(förutom barn och vuxna) eller språk i sin riktning av verksamheten.8 I den finska
bibliotekslagen nämns att i tvåspråkiga kommuner ska vardera språkgrupps behov
beaktas, och detsamma gäller i kommuner inom samernas hembygdsområde med
samiska och finska befolkningsgrupper.9 I formuleringar av bibliotekens syften,
som i alla de nordiska ländernas lagar främst innefattar allas lika rätt till
information och kunskap, kan såklart språkliga minoriteter innefattas, men dessa
berörs explicit i den svenska bibliotekslagen. Förutom skillnaden i fråga om
betonandet av prioriterade målgrupper finns många likheter rörande bibliotekets
uppdrag och roll i samhället. Biblioteken ska i alla de skandinaviska länderna
främja upplysning, bidra till fri åsiktsbildning, tillgängliggöra information och
kunskap och arbeta folkbildande. Vi menar att nämnda likheter, samt språklig och
geografisk närhet, gör det möjligt att tala om en skandinavisk (biblioteks-)kontext
som i vissa sammanhang är möjlig att studera och förstå som en brokig enhet med
inbördes skillnader. 

Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun och författare,
skriver i Försök att förstå - folkbibliotek, rasism och platsens politik om hur
begreppet mångkultur är högaktuellt.10 Ofta används det inom en bibliotekskontext
med positiva konnotationer, som i IFLA:s manifest där det sägs vara “grundvalen
för vår kollektiva styrka” och “en källa till utbyte, innovation, kreativitet och
fredlig samlevnad människor emellan”.11 Vilka föreställningar om annanhet
baserade på idéer om kulturell skillnad kan skönjas i den utopiska
mångkulturdiskursen? Teoretiker som Sara Ahmed och Gloria Jean Watkins, mer
känd som bell hooks, har problematiserat hur mångkultur- och
mångfaldsbegreppen används för att kommersialisera annanhet. Annanhet
framställs i mångfaldsdiskursen ofta som något som kryddar eller tillför värden

7 de los Reyes, P. (2002), ”Det problematiska systerskapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 30. 
8 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) (NSF 2013:108). 
Biblioteksloven (LBK 2013:100). 
9  Bibliotekslagen (FSF 1998:904). 
10 Jones, N. (2012), “Vem är mångkulturell och vem är inte mångkulturell?”, s. 25 f. 
11 IFLA (2009), IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest, s. 1.  
Nämnas bör att parallellt med den positiva förståelsen av mångkulturbegreppet finns även högerpopulistiska
förståelser som genomsyras av en negativ och hotfull syn på begreppet. Vi vill därmed betona att vi är
medvetna om att den positiva förståelse vi här skriver om inte står ensam emotsagd. 
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till den etablerade kulturen genom att det som betraktas som icke-västerländskt
görs till ett slags varor i form av exempelvis mat eller parfym. Vi menar att drag
av detta säljande förhållningssätt finns i manifestets framhållande av ökad
kreativitet och innovation genom mångkultur.12 Sara Ahmed, professor i Race and
Cultural Studies vid Goldsmiths Collage, University of London, menar att
mångfald går att relatera till vad hon kallar för ”de positiva känslornas politik”.
Det rör sig om ett vokabulär som bär på positiva konnotationer, som får
människor att känna sig lite mindre hotade och som ger en känsla av att problemet
med den institutionella rasismen är förbi.13 Diskursen om mångkultur kan alltså
sägas ge uttryck för underliggande föreställningar om annanhet, varför vi vill
undersöka betydelsen inom en bibliotekskontext. Vi finner det intressant att
studera hur begrepp som mångkultur, mångfald och kultur används och ges
förståelse i användarstudier inom biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning samt hur invandraren som användargrupp framställs i studier om
folkbiblioteket.

Det senaste decenniet märks att intresset för bibliotekens
mångkulturella arbete har ökat. Både i media och i den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen uppmärksammas mångkultur och
antirasistiskt arbete på bibliotek.14 Dock saknas kritisk forskning som berör
representation av mångkultur och invandraren som användargrupp.15 Intresset för
bibliotekets mångkulturella arbete och migranten som användare har föregåtts av
det interdisciplinära fältet kritiska ras- och vithetsstudier samt intersektionalitets-,
queer-, postkolonial och feministisk teori. Representationer av migranter och
andra minoritetsgrupper är aktuella studieområden inom samhällsvetenskap och
humaniora, men är ännu tämligen outforskade inom biblioteks- och
informationsvetenskap när det gäller användarstudier i en skandinavisk kontext -
en forskningslucka som vi med denna uppsats vill bidra till att täcka.16 

12 bell hooks menar att annanhet, som handelsvara, har lanserats framgångsrikt eftersom den erbjuder en ny
glädje, mer intensiv och tillfredställande, än den vid vanliga sätt att göra saker (som att äta mat) på. Det kan
också handla om mer laddade känslor (som att känna lust) inom ramen för den vita masskulturen. Skillnad,
framhåller hooks, har möjlighet att förföra eftersom att den etablerande kulturens erfarande av enformighet
provocerar och irriterar; inom råvarokulturen blir etnicitet kryddan som piffar upp den vita individens
middag. För vidare läsning se bell hooks (1992), “Eating the Other: Desire and Resistance”, passim.  
13 Ahmed, S. (2011), ”Att förkroppsliga mångfald”, s. 238 f. 
14 För vidare läsning se “Litteratur- och forskningsöversikt”, s. 17. 
15 Vi förstår representationsbegreppet i enlighet med Stuart Halls definition, som framställningar som via
språkliga och diskursiva praktiker producerar mening. För vidare läsning se “Metod och material”, s. 10. 
16 Robert Schroeder och Christopher Hollister visar på flera exempel från det engelskspråkiga boi-fältet som
använder sig av kritisk teori i sin forskning. De menar dock, med stöd i kvantitativa intervjustudier med
praktiserande bibliotekarier, att kritisk teori till stor del saknas inom boi-utbildningen och förespråkar därför, i
linje med bibliotekens demokratiska uppdrag, att dessa teorier införs. För vidare läsning se Schroeder, R. &
Hollister, C. (2014), “Librarian’s Views on Critical Theories and Critical Practices”, passim. 
Kritiska studier inom boi-fältet finns, förutom då det gäller användarstudier, utförda av till exempel Birger
Hjørland, Hope A Olson och Jonathan Furner. För vidare översikt av kritiska studier inom fältet se
“Litteratur- och forskningsöversikt”, s. 17 och “Ras och rasifiering”, s. 24.
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Syfte och frågeställningar

I denna uppsats ämnar vi undersöka hur migranter, som en av bibliotekets
a n v ä n d a r g r u p p e r , r e p r e s e n t e r a s i s a m t i d a b i b l i o t e k s - o c h
informationsvetenskaplig forskning i en skandinavisk kontext samt hur dessa
representationer förhåller sig till vithet. Vi vill i studien analysera föreställningar
om mångkultur, kultur, ras, etnicitet, religion, genus och vithet i vårt
källmaterial.17 Vi kommer att granska bibliotekets roll, såsom den framställs i
valda artiklar, i förhållande till användare som utifrån etniska, kulturella och
rasmässiga föreställningar tillskrivs en annanhet. Vi har för avsikt att undersöka
följande frågeställningar:

- Hur framställs begreppen mångkultur, kultur och etnicitet i artiklarna?
- Hur representeras biblioteket som plats, och bibliotekets roll, i förhållande

till invandraren som användargrupp?
- Hur skrivs invandraren som användargrupp fram i förhållande till idéer om

vithet? Hur kopplas representationerna till föreställningar om religion och
genus? 

Disposition

Efter det inledande kapitlet presenterar vi våra metodologiska utgångspunkter,
källmaterialet och urvalet av detta. Därefter följer en översikt över
forskningsfältet och relevant litteratur för studien. För att sätta in vår
undersökning i en kontext redogör vi i ett bakgrundskapitel för viktiga begrepp för
uppsatsen samt placerar undersökningen i ett historiskt sammanhang genom att ta
upp koloniala idéer kopplade till kunskapsproduktion. Sedan redogör vi för de
teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen. Analysen är indelad i tre
större delar, i linje med våra frågeställningar. I den första delen berör vi
begreppen mångkultur, kultur och etnicitet för att i nästa del rikta fokus mot
framställningar av biblioteket som plats och dess roll gentemot invandraren som
användargrupp. I den tredje delen tittar vi på vilka representationer av den andre
och annanhet som framkommer i källmaterialet. De tre avsnitten har
beröringspunkter och förhåller sig till varandra genom att begrepp och idéer
17 Det finns inom den akademiska diskursen olika sätt att markera begrepp som vit, vita, vithet och vitt i syfte
att inte reproducera en normerande kategorisk position i förhållande till icke-vithet. Till exempel skriver nyss
nämnda Sara Ahmed ibland vithet inom citationstecken. Vi väljer att låta ras och etniskt relaterade begrepp
stå omarkerade genomgående i uppsatsen på grund av att vi inte markerar andra termer som syftar på
konstruktioner, som exempelvis kvinna. Dock är vår ambition att genomgående i texten betona vitheten som
konstruktion och att försöka att inte reproducera dess dominanta hierarkiska position. Vi menar även att
vit/vithet ligger nära andra begrepp så som väst, västerländsk och europé. För mer om vithet se “Ras och
rasifiering”, s. 24 och “Kritiska ras- och vithetsstudier”, s. 34. 
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återkommer och är genomgående i analysen. I en avslutande diskussion
sammanfattar vi slutligen de teoretiska resonemang vi fört i uppsatsen.
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Metodologiska utgångspunkter och källmaterial

Vår metod utgörs av en kvalitativ textanalys och en kritiskt orienterad närläsning.
Det är en representationsstudie, där vi använder representationsbegreppet i
enlighet med Stuart Halls definition. Enligt Hall kan representationer sägas handla
om hur mening skapas genom bilder, diskurser och språk, både på en beskrivande
och symboliserande nivå.18 Representationsanalys är således ett sätt att få syn på
både framställningar och föreställningar. Vi har anpassat vår analys efter material
och kontext och riktar framförallt in oss på att studera maktasymmetrier kring
kategorierna etnicitet, kultur, religion, ras och genus. I förhållande till vårt
material och våra problemformuleringar har vi valt att använda oss av normkritisk
teori och strävar, i linje med den, efter att synliggöra vår position som
uppsatsförfattare, att på så sätt situera vår undersökning.

Valet av metod är kopplat till vårt källmaterial; den relativt
begränsade mängden artiklar om studier av migranter på bibliotek möjliggör att vi
går på djupet. Vår metod utgörs av att vi läser vårt material noggrant och
ingående. Vi väljer att positionera oss nära materialet med avsikt att studera de
begrepp och bilder som artikelförfattarna använder, vilken betydelse som läggs i
olika begrepp och hur de sammankopplas. Med inspiration från poeten och
genusvetaren Hanna Hallgren vill vi skapa ett sammanhang mellan vår läsning,
artiklarna och en samhällelig kontext. Därmed tar vi avstånd från nykritikens
närläsningsmetod, så som den utvecklades i USA och England under 1940- och
1950-talen, som hade för avsikt att studera text, form och innehåll som en isolerad
enhet.19 I studien Touching feeling: affect, pedagogy, performativity förespråkar
litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick en läsning som fokuserar på vad texten
gör snarare än vad texten, på ett dolt plan, betyder. Sedgwick definierar denna
läsning som en “bredvid-läsning” där vad texten gör kan förklaras med vad som är
tydligt, vad som faktiskt står. Sedgwick framhåller att en läsning som tittar på vad
texten gör möjliggör att se bland annat representationer, särskiljande logiker,
paralleller och vad som framstår som attraherande respektive avskräckande.20

Denna läsning, där textens görande står i centrum, menar vi sammanfaller med vår
närläsningsmetod där representationer, begreppsliga glidningar och förskjutningar

18 Hall, S. (1997), “The work of representation”, passim. 
19 Hallgren, H. (2008), När lesbiska blev kvinnor: lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande
kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige, s. 71. 
20 Sedgwick Kosofsky, E. (2003), Touching Feeling: affect, pedagogy, performativity, s. 8. 
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är aspekter som vi vill titta på. Till sist bör nämnas att vi även inspirerats av Sara
Ahmeds närläsande metod där hon visar språkets roll i formandet av identiteter
och världar, kroppar och känslor. Hon analyserar hur bilder, metonymiska
glidningar och orsakssamband verkar i skapandet av sanningar och världar. Hur
symboler fästs vid vissa kroppar, mer om detta under kapitlet “Teoretiska
utgångspunkter”.21

Poängteras i samband med vår närläsning och textanalys bör även
översättningens betydelse då artiklarna är skrivna på engelska, riktade till en
internationell läsekrets, men producerade i en skandinavisk kontext. Till exempel
då det gäller rasbegreppet, som är centralt för vår studie, finns språkliga och
kulturella skillnader mellan en amerikansk och skandinavisk kontext.I den senare
är begreppet mer kopplat till en syn på det som en naturlig kategori snarare än en
nominell.22 Vi återkommer till detta i kapitlet “Ras”. Vi har i analysen citerat
artiklarna på engelska och i den löpande texten översatt dem till svenska. Vi har
då försökt att hålla oss nära originaltexterna genom att genomgående använda
liknande begrepp. Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola,
betonar i förordet till den svenska utgåvan av Sara Ahmeds Vithetens hegemoni att
översättning även speglar språkliga och kulturella maktordningar, och att begrepp
i och med översättningar förskjuts och får andra innebörder än de hade på
originalspråket.23

Vetenskapsteoretikern och -historikern Donna Haraway framhåller
det partiella seendet som det enda objektiva perspektivet. Det är en typ av situerad
kunskap som frångår gudatrickets anspråk på ett vetande från ett ingenstans.
Genom vår metod vill vi även belysa att vi själva som undersökningssubjekt
passerar som vita och därmed betona risken att förbise vissa aspekter och temata
eftersom vi saknar erfarenhet av att bli positionerade som rasifierade andra. En
annan risk, med den kvalitativa textanalysen, är att den fokuserar på delar/begrepp
och kan ge sken av att dessa ensamma utgör en helhet; i vårt fall att källmaterialet
eller forskningsfältet enbart utgörs av (problematiska) representationer av den
andre. Vi vill därför avslutningsvis betona att artiklarna har andra riktningar och
teoretiska utgångspunkter än oss, vilket vi genomgående försöker vara tydliga
med. Olika artiklar ges även olika mycket plats i analysen, då vi i dessa fokuserar
på teman snarare än att ge alla artiklar lika mycket utrymme. Genom val av
teoretiskt ramverk, stöd i närliggande forskning och situering visar och förankrar
vi vår utgångspunkt för diskussionen. Vårt källmaterial utgörs av nio artiklar,

21 Ahmed, S. (2011), “Affektekonomier”, s. 83 ff.
22 Paulina de los Reyes menar att även andra begrepp som “black”, “black feminism”, “women of colour” och
“minority women” har en annan betydelse i en amerikansk och engelskspråkig kontext än vad de har i ett
svenskt sammanhang. I USA har nämnda termer en politiskt innebörd som ofta erövrats från en rasistisk och
kolonial idétradition. I Sverige, menar de los Reyes, att begreppens betydelse förskjuts och blir till
reducerande framställningar av essentiella egenskaper hos vissa grupper av människor. Se de los Reyes, P.
(2011), “Postkolonial feminism: anteckningar om ett fält i rörelse”, s. 27. 
23 Dahl, U. (2011), “Att läsa (med) Sara Ahmed av Ulrika Dahl”, s. 27. 
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analysen säger således något om dessa, och mer om vissa än om andra, men inte
om det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet i sin helhet. Med
uppsatsens fokus på representationer av migranter vill vi nyansera bilden av denna
användargrupp inom forskningen.  

Urval

Vi har som källmaterial valt artiklar från en skandinavisk kontext publicerade det
senaste decenniet. Inledningsvis uppmärksammar vi skillnader i bibliotekslagar
och kontexter, men är inte intresserade av att göra en jämförande studie mellan
länderna utan uppsatsens fokus ligger på att undersöka hur invandraren eller
migranten representeras och hur dessa representationer förhåller sig till vithet.
Intresset för den skandinaviska kontexten kommer av att vi verkar inom en sådan. 

Sökningen av artiklar utfördes i databaserna LISA och Emerald med
sökorden “otherness”, “migrants”, “library”, “user studies” och “multicultural”.
Vi sökte på annanhet, migranter och mångkultur i vetenskapliga databaser
eftersom det är representationer av dessa, inom områdena bibliotek och
användarstudier, som vi ämnar undersöka. Att vi hittade relativt få artiklar utifrån
våra sökord, nio stycken, motiverade oss att på djupet undersöka dessa. Det
begränsade antalet artiklar kan ses som talande för att mångkultur och migranter
som användargrupp är relativt outforskade ämnen inom användarstudier. Denna
tolkning fick vi stöd av i tidigare forskning, till exempel konstaterar Sara Ahlryd,
Lotta Vigur och Joacim Hansson, amanusens, doktorand respektive professor i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, att antalet studier på
området är begränsat.24 Vi vill med uppsatsen undersöka framställningar av
mångkultur och migranter i ett antal publicerade artiklar som vi i vår sökning har
hittat. Vår uppsats bidrar således inte med en ny användarstudie utan är en
artikelstudie som diskuterar och undersöker representationer i den skandinaviska
samtida biblioteksforskningen. 
  

Presentation av materialet

Artiklarna är framförallt skrivna inom området användarstudier och tar avstamp i
teorier och modeller hämtade från sociologi, etnologi och antropologi. Till
exempel används teorier om socialt kapital, arenor för samhällskommunikation

24 Ahlryd, S., Vigur, L. & Hansson, J. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna. : Hur svenska
folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar, s. 6.
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och modeller kring stadier vid nyanländas anpassningsperiod. Vi kommer här att
kort redogöra för artiklarnas innehåll genom att presentera dem var för sig i
kronologisk ordning. Åtskilliga forskare återkommer som författare till flera
artiklar och samarbetar även med varandra i olika undersökningar. Alla norska
författare i materialet ingår i samma projekt, PLACE, en akronym för Public
Libraries as Arenas for Citizenship, på Oslos högskola, universitetet i Tromsø och
Oslos arkitektur och designskola. Detta samband kan förklara att ett flertal av
artiklarna kretsar kring liknande begrepp såsom arena, mötesplats, socialt kapital
och tillit.25 Projektet undersöker hur biblioteket som mötesplats kan utvecklas i
mångkulturella samhällen, med fokus på det fysiska rummet och möten samt
interaktion mellan människor. De artiklar som ingår i PLACE-projektet, eller
förhåller sig till projektets studier och resultat, är i vårt källmaterial är: “Use of
library space and the library as place”, “Public libraries: a meeting place for
immigrant women”, “Why should the library collect immigrants memories? A
study of a multicultural memory group at a public library in Oslo” och “How do
public libraries function as meeting places”.

Ågot Berger beskriver i “Recent trends in library services for ethnic
minorities: the danish experience” bibliotekstjänster i mångkulturella samhällen i
Västeuropa i förhållande till danska biblioteksinitiativ riktade mot invandrare.
Hon baserar sin artikel på tidigare forskning och kommer fram till att biblioteket
är en viktig instans inom ramen för den nationella invandringspolitiken och
gentemot etniska minoriteter. Bibliotekens framgång beskrivs ligga i
kombinationen av service- och (vänliga) mötesplatsfunktioner, samt
tillhandahållandet av modern teknisk utrustning.26

Hans Elbeshausen och Peter Skov argumenterar, med stöd i teorier
om socialt kapital och transnationella utrymmen, i “Public libraries in
multicultural space: a case study of integration processes in local communities”
för att biblioteket kan stödja migranters integrationsprocesser mer. De undersöker
två islamistiska organisationer i relation till närliggande bibliotek och framhåller
att bibliotek kan stödja integrationsprocesser bättre om de istället för att fokusera
på idéer om ursprungskulturer fokuserar på hur etniska minoritetsgrupper
successivt utvecklar kontakt med det danska samhället. Elbeshausen och Skov
kommer fram till att biblioteket måste få en bättre förståelse för olika etniska
gruppers kulturella och sociala kapital, samt rikta sin verksamhet mot särskilda
grupper, då samverkan mellan biblioteket och etniska minoriteter är komplex och
differentierad.27

I “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”
undersöker Yelena Jönsson-Lanevska bibliotekets roll i relation till nyanlända

25 Vi återkommer till dessa begrepp i kapitlet “Bibliotek som plats och bibliotekets roll”. 
26 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities:  the Danish experience”, passim. 
27 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in multicultural space: a case study of integration
processes in local communities”, passim. 
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migranter på tre svenska bibliotek, ett regional-, ett lokal- och ett skolbibliotek.
Studien syftar till att se om dessa bibliotek har bidragit till att utveckla ett
mångkulturellt samhälle. Jönsson-Lanevska intervjuar bibliotekarier och studerar
dokument med stöd i en modell av Gillis Herlitz som framhåller att nyanlända går
igenom tre olika faser: en positiv fas, en kritisk fas och en fas präglad av
integration. Jönsson-Lanevska hävdar att denna modell kan appliceras på
relationen mellan biblioteket och användargruppen invandrare samt att biblioteket
har en viktig funktion vid anpassning till ett nytt land.28

I “The Public Library as a meeting place in multicultural and digital
context: The necessity of low-intensive meeting-places” framhåller Ragnar
Audunson bibliotekets roll som mötesplats i ett mångkulturellt och digitalt
samhälle. Han skriver att dagens bibliotek ska främja olika kulturella uttryck, till
skillnad från tidigare dominans av en nationell/västerländsk kanon,  och att denna
utveckling sammanfaller med den digitala samtiden. Audunson betonar
bibliotekets betydelse som en lågintensiv mötesplats, och hur denna skapar möten
mellan olika kulturer som leder till tolerans och demokrati. Han diskuterar vikten
av att dels låta invandrare utveckla sin egen kultur och dels integreras i
majoritetskulturen för att undvika segregation.29

I “How do public libraries function as meeting places?” undersöker
Svanhild Aabø, Ragnar Audunson och Andreas Vårheim hur och av vilka
biblioteket används som mötesplats. Genom enkätdata inhämtad i Oslo
identifierar de att biblioteket används för en mängd olika möten, såsom med
vänner eller kollegor, fysiska och virtuella. Författarna hittar ett samband mellan
låg inkomst- och utbildningsnivå och hög biblioteksanvändning. De menar att
detta indikerar att biblioteket som mötesplats spelar en betydande roll i skapandet
av förutsättningar för att vara en aktiv medborgare oavsett sociala och
ekonomiska skillnader. De menar därmed att biblioteket är en unik och komplex
plats och spelar en viktig roll i ett mångkulturellt samhälle.30

Synnove Ulvik skriver i “Why should the library collect immigrants
memories? : A study of a multicultural memory group at a public library in Oslo?”
om Thorsov-biblioteket som arbetar med en reminiscens-grupp i förhållande till
migranter. Syfet med artikeln är att genom observationer ge en bild av den
mångkulturella minnesgruppen, där bibliotekspersonalen hade för avsikt att
etablera biblioteket som en mötesplats för individer från olika kulturer. Arbetet
med minnesgruppen ämnade därmed främja integration, tillit och förståelse
mellan människor.31 

28 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, passim.  
29 Audunson, R. (2005), “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The
necessity of low-intensive meeting-places”, passim.
30 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”,
passim. 
31 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants memories?: A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo?”, passim. 
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Ragnar Audunson, Sophie Essmat och Svanhild Aabø skriver i “Public libraries: a
meeting place for immigrant women?” om biblioteket som mötesplats för
invandrade kvinnor. Genom djupintervjuer med nio kvinnor från Iran,
Afghanistan och Kurdistan visar studien att biblioteket som mötesplats spelar
olika roller för kvinnorna beroende av tiden som de varit bosatta i Norge.
Exempel på roller som biblioteket spelar är lärare och vän, överlag framställs det
som en trygg och förtroendeingivande plats. Författarna kommer fram till att
biblioteket fungerar både som en hög- och lågintensiv mötesplats och kan bidra
till att bygga socialt kapital på olika sätt.32

I “Use of library space and the library as place” undersöker Svanhild
Aabø och Ragnar Audunson biblioteket som mötesplats, närmare bestämt hur
medborgare använder biblioteket i sitt lokalsamhälle, genom att genomföra
observationsstudier och intervjuer på tre bibliotek i Oslo. Författarna motiverar
sina resultats relevans med det komplexa digitala och mångkulturella samhällets
behov av mötesplatser. De kommer fram till att biblioteket som mötesplats är
komplext och fyller olika funktioner. Det är både en offentlig och privat sfär där
både hög- och lågintensiva aktiviteter äger rum och användarna växlar mellan
olika roller gentemot varandra och biblioteket, såsom till exempel elev, vän och
medborgare. Aabø och Audunson hävdar att biblioteket är en plats där användare
utsätts för pluralism och lär sig om annanhet varför det bidrar till social
integration.33

“Trust and the role of the public library in the integration of
refugees: The case of a Northern Norwegian city” av Andreas Vårheim handlar
om på vilket sätt biblioteket som institution skapar tillit mellan flyktingar och
biblioteket samt flyktingar och den “ursprungsbefolkningen”. Vårheim studerar
biblioteksprogram för invandrare och kommer, med stöd i tidigare forskning och
sin egen undersökning där han intervjuat bibliotekarier och studenter i ett program
i en nordnorsk stad, fram till att de kan bidra till att skapa social tillit och socialt
kapital. Biblioteket tilldelas en viktig roll i integrationsprocessen, genom att göra
den mindre traumatisk.34 

32 Audunsun, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?” ,
passim.
33 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, passim. 
34 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, passim. 

15



Litteratur- och forskningsöversikt

Vi ämnar i detta kapitel presentera tidigare forskning och litteratur som tangerar
vår studie. Som vi inledningsvis nämnde har vi identifierat en lucka i forskningen
då det gäller undersökningar av representationer av migranter i studier om
biblioteket. Dock finns annan relevant forskning/litteratur för uppsatsen. Denna
hittar vi framförallt i biblioteks- och informationsvetenskapliga studier som berör
liknande temata eller har liknande metodologiska och teoretiska utgångspunkter.35

Också forskning om forskning och representationsstudier inom andra discipliner
såsom genusvetenskap, sociologi och litteraturvetenskap skulle kunna inbegripas i
tidigare forskning, men vi väljer att här fokusera på närliggande studier inom
biblioteks- och informationsvetenskap då vi skriver in vår uppsats inom detta fält. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns en del skrivet om
migranter som användargrupp, artiklarna som utgör vårt källmaterial utgör ett
exempel på detta, och kan således även delvis beskrivas som tidigare forskning.
Artiklarna vi undersöker utgörs främst av användarstudier. De studerar både
specifika invandrargrupper och geografiska områden, med ett slags
mikroperspektiv, och förhål landet mellan ol ika minori te ter och
majoritetssamhället, mer av ett makroperspektiv. Artiklarna presenterar främst
kvalitativa studier baserade på intervjuer med bibliotekarier eller representanter
från användargruppen migranter. Som vi nämnde i presentationen av
källmaterialet utgår artiklarna från teorier och modeller hämtade från sociologi,
etnologi och antropologi. Studierna har således andra perspektiv än kritiska,
interdisciplinära eller maktanalytiska. Även om intersektionella och postkoloniala
perspektiv till stor del saknas i vårt källmaterial bör det nämnas att dessa
perspektiv har diskuteras inom en bibliotek- och informationsvetenskaplig
diskurs, men mer till exempel då det gäller undersökningar av
kunskapsorganisation än bibliotekets roll i förhållande till användare. Gayatri
Spivaks postkoloniala och feministiska teorier applicerats på en bibliotekskontext
av Hope A. Olson och Melodie J. Fox, professor respektive doktorand på School
of Information Studies på universitetet i Wisconsin–Milwaukee. De kopplar
Spivaks problematisering av den subalternas möjlighet till tal till ekonomiskt
svaga eller på olika sätt (till exempel genom etnisk tillhörighet eller religion)
35 Med tematisk likhet i sammanhanget menar vi generellt att invandraren som användargrupp studeras, eller
betraktas som en relevant användargrupp i relation till det som studeras, i förhållande till biblioteket som
plats, bibliotekets tjänster och bibliotekets/bibliotekariens roll. 
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marginaliserade grupper på bibliotek och ställer, med utgångspunkt i Spivaks
teoretiska bygge, frågor om hur bibliotekarier kan ge de subalterna röst utan att
föra deras talan.36 Även Nick Jones använder teoretiker som vi tagit stöd hos,
såsom Spivak, bell hooks och Ahmed. Hans Försök att förstå - Folkbibliotek,
rasism och platsens politik har varit till hjälp och inspiration då det gäller kritiska
studier kring vithet, mångkulturalism och rasism i en bibliotekskontext, även om
den inte är kopplad till ett teoretiskt fält. Jones förhåller sig, i sin roll som
bibliotekschef i Huddinge kommun, till bibliotekets praktiska verksamheter och
analyserar dem med hjälp av teoretiker inom det postkoloniala fältet, kritika ras-
och vithetsstudier samt sociologi. I Bryt upp!: om etik och rasism från 2014 har
Jones som redaktör samlat ett antal textbidrag från forskare och
samhällsdebattörer kring en diskussion om rasism. I antologin har främst Katarina
Mattssons, lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, artikel “Vit rasism”
och Tobias Hübinettes, docent och forskare vid mångkulturellt centrum i
Stockholm, text “Ord som sårar’: Den svenska vithetens (o)förmåga att
ackommodera minoriteters erfarenheter” varit av vikt för vår förståelse och
tolkning av kritiska vithetsstudier i en svensk kontext samt forskningsfältets
historiska bakgrund. För att ge oss en inblick i hur vithet har diskuterats inom
svensk forskning har även Mattsons artikel “Diskrimineringens andra ansikte -
svenskhet ‘det vita västerländska’”, Tobias Hübinette, Hörnfeldt, Fataneh
Farahani och René León Rosales antologi Om ras och vithet i det samtida Sverige
samt Ulrika Källmans,  lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala
universitet, artikel “A Whiter Shade of Pale: Visuality and race in the work of the
Swedish State Institute for Race Biology” varit behjälpliga.   

Biblioteksvetenskapliga uppsatser med liknande temata finns det en
hel del exempel på, främst fallstudier och praktiknära studier har gjorts, och inte
sådana som fokuserar på representationer eller på en forskningsdiskurs, vilket vi
ämnar göra. Lisa Börjessons uppsats Särskild uppmärksamhet åt invandrare och
andra minoriteter? : En fallstudie av relationen mellan styrdokument och
bibliotekspraktik i en lokal kontext kan sägas ligga nära vår undersökning på ett
tematiskt plan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och genom textläsning och
intervjuer kommer Börjesson fram till att styrdokument fungerar som redskap i
den lokala bibliotekspraktiken gentemot invandrare och andra minoriteter som
användargrupper för biblioteket.37 Tre av artiklarna som ingår i vårt källmaterial
använder Börjesson som tidigare forskning. Det är Bergers, Audunsons samt
Aabø, Audunson och Vårheims artiklar. Börjesson förstår Bergers “Recent trends
in library services for ethnic minorities” som en överblicksartikel som framhåller
på vilka sätt biblioteken bör arbeta gentemot migranter som användargrupp.

36 Olson, H.A. & Fox, M.J. (2010), “Gayatri Chakravorty Spivak: deconstructionist, marxist, feminist,
postcolonialist”, s. 302 f. 
37 Börjesson, L. (2011), Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter? : En fallstudie av
relationen mellan styrdokument och bibliotekspraktik i en lokal kontext,  s. 56.  
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Audunson samt Aabø, Audunson och Vårheim hör, enligt Börjesson, till en mer
konceptuell forskningsinriktning där biblioteket som mötesplats står i centrum.
Börjesson menar att denna forskning framför en samhällsekonomisk diskussion i
vilken biblioteket blir en viktig instans för integration och demokrati.38 Att
Börjesson uttolkar att biblioteket tilldelas en integrerande och demokratisk
funktion som mötesplats i Audunsons samt Aabø, Audunson och Vårheims
artiklar finner vi intressant. Dock har hon en annan riktning på sin studie och
utforskar inte vidare vilka roller biblioteket tillskrivs i förhållande till invandraren
som användargrupp i nämnda artiklar, något däremot vi ämnar undersöka. Även
Sofie Johansson använder fyra artiklar från vårt källmaterial i sin uppsats Mellan
integration och kulturell mångfald? En kvalitativ studie av ett stadsdelsbibliotek i
Uppsala.39  Hon refererar till artiklarna både i tidigare forskning och genomgående
i uppsatsen för att styrka sina respondenters uttalanden om bibliotekets roll som
(lågintensiv) mötesplats för möten mellan människor från olika sociokulturella
sammanhang. Johansson har som syfte att studera hur ett antal bibliotekarier
arbetar gentemot invandrare som användargrupp, samt att undersöka vilka villkor
som formar verksamheten som riktas mot dem på ett folkbibliotek i Uppsala. Med
hjälp av Audunson, Essmat och Aabø och sina respondenter framhåller Johansson
biblioteket som en plats för migranter att lära sig sitt nya språk samt om sin nya
kultur.40 I likhet med Johansson vill vi studera biblioteket som plats och
bibliotekets roll i förhållande till invandraren som användargrupp, dock vill vi
göra detta då det gäller representationer av dessa inom forskningen, samt utifrån
ett kritiskt perspektiv.

En annan uppsats som kan vara värd att nämna är Maria Bjerningers
och Lena Åkermans Är biblioteket en väg till integration? - Några invandrade
kvinnors syn på folkbiblioteket. Uppsatsen har likheter med Audunsons, Essmats
och Aabøs artikel “The public libraries: a meeting place for immigrant women?”,
som är en av de artiklar vi ämnar studera. Bjerninger och Åkerman undersöker,
liksom dem, utifrån intervjuer på vilka sätt några invandrade kvinnor använder
biblioteket, hur de ser på biblioteket som plats samt vilka roller det har.41 En
väsentlig skillnad är dock att Bjerninger och Åkerman stöder sin analys på mer

38 Börjesson, L. (2011), Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter? : En fallstudie av
relationen mellan styrdokument och bibliotekspraktik i en lokal kontext,  s. 10, 49 f, 53. 
39 De artiklar som Johansson refererar till är Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public
libraries function as meeting places?”, Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a
meeting place for immigrant women?”, Audunson, R. (2004), “The public library as a meeting-place in a
multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places” & Elbeshausen, H. & Skov,
P. (2004), “Public libraries in a multicultural space: a case study of integration processes in local
communities”. 
40 Johansson, S. (2012), Mellan integration och kulturell mångfald? En kvalitativ studie av ett
stadsdelsbibliotek i Uppsala, s. 57 ff.
41 Bjerninger, M. & Åkerman, L. (2003), Är biblioteket en väg till integration? : några invandrade kvinnors
syn på folkbiblioteket, passim. 
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kritisk teori då aspekter som genus och etnicitet som sociala konstruktioner tas
upp, även begrepp såsom invandrare och integration diskuteras som i vår uppsats.

Hawar Hamarshid skriver i Folkbibliotek – en väg till integration
tydligt in sin egen position som forskare, precis som vi poängterade att vi vill
synliggöra vår position. Han tar dock, till skillnad från oss, fasta på erfarenheten
av att själv ha invandrat till Sverige. Uppsatsen utgörs dels av en litteraturstudie
och dels av deltagande observation och intervjuer kring en programverksamhet på
ett bibliotek i Lund. Också Hamarshids studie liknar dem i vårt källmaterial: Han
undersöker mångkulturbegreppet samt biblioteket som mötesplats utifrån teorier
som han menar handlar om invandrares självkänsla och attityder hos
majoritetsbefolkningen och kommer fram till att biblioteket bidrar till
integration.42 Uppsatsen Integrationsprojekt på två bibliotek. Mångfald, möten och
möjligheter av Stina Magnusson undersöker två olika projekt, Ordbron på
Kortedalas bibliotek i Göteborg och Brobyggarbiblioteken på Jönköping
stadsbibliotek - som genom riktade verksamheter söker arbeta integrerande.
Genom fallstudier kommer Magnusson fram till att bibliotek kan hjälpa
invandrare i integrationsprocessen samtidigt som kontakten med tidigare
hemländer och kulturer bevaras; att biblioteket därmed fungerar som en bro.43 Likt
Magnusson nämner flera av författarna i vårt källmaterial bro-begreppet i
förhållande till bibliotekets funktion gentemot migranter, en aspekt vi vill
undersöka närmare i vår analys.

Även ett par rapporter kan ses som viktiga i en kontext av tidigare
forskning. 2008 publicerade Svensk biblioteksförening Framgångsrikt men
förbisett: om bibliotekets betydelse för integration, en rapport som samlat
undersökningar från praktikfältet och akademiska studier i form av uppsatser
kring temat bibliotek och integration. I rapportens förord nämns att biblioteket
som mötesplats är viktigt ur ett integrationsperspektiv. Biblioteket är en plats där
invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, samtidigt som
majoritetsbefolkningen kan lära sig om andra kulturer.44 Flera av uppsatserna som
rapporten redogör för, i syfte att ge inblick i forskningen kring bibliotek,
integration och invandrare som användargrupp, har vi tagit upp ovan.45 Dessutom
redogörs i rapporten för är Yelena Jönsson-Lanevskas Porten till förståelse:
svenska bibliotek och invandrare (2004), en uppsats som 2005 publicerades i ett
mindre format som artikel, “The gate to understanding: Swedish libraries and
immigrants”, och som ingår i vårt analysmaterial. Framgångsrikt men förbisett:
om bibliotekets betydelse för integration tar avstamp i en dansk rapport från 2001
Frirum til integration. En undersøgelse af de etniske minoriteters brug af
42 Hamarshid, H. (2003), Folkbibliotek – en väg till integration, s. 5, 53 ff.
43 Magnusson, S. (2005), Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, möten och möjligheter, s. 50 ff. 
44 Framgångsrikt men förbisett (2008), s. 5.  
45 Bland annat beskrivs Bjerningers och Åkermans Är biblioteket en väg till integration? - Några invandrade
kvinnors syn på folkbiblioteket, Magnussons Integrationsprojekt på två bibliotek. Mångfald, möten och
möjligheter samt Hamarshids Folkbibliotek – en väg till integration.
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bibliotekerne. Rapporten är ett samarbete mellan tre danska folkbibliotek och är
därför mindre vetenskaplig än den svenska rapporten, vi menar dock att den
danska rapporten ändå kan vara värd att nämna som en undersökande studie av
invandrares biblioteks- och informationsbehov. Undersökningens slutsatser liknar
de svenska: bland annat framkommer att biblioteket är en viktig plats för lyckad
integration och har möjlighet att bygga broar mellan minoritets- och
majoritetskulturer.46

En annan rapport publicerad av Svensk biblioteksförening,
Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar
för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar, skriven av Ahlryd,
Vigur och Hansson, redovisar en sammanställning av en enkät som skickats till
samtliga kommun- och regionbibliotek i Sverige med frågor kring hur
folkbiblioteken förhåller sig till de nationella minoriteterna och vad som görs för
dessa grupper. Slutsatsen med denna nationella studie är att folkbiblioteken har en
mycket begränsad verksamhet riktad mot de av staten definierade fem nationella
minoritetsgrupperna och detta såväl i beståndsutveckling och förvärv som i olika
verksamheter och former för samarbeten.47  I studien konstateras att det inte finns
särskilt mycket kunskap på det här området och att antalet relevanta studier är
mycket begränsat, såväl i Sverige som internationellt, vilket även vi
uppmärksammat i “Urval”.48 Som framgår i vår forskningsöverblick finns dock
undersökningar, främst uppsatser, som utifrån olika utgångspunkter berör
biblioteket och invandraren som användargrupp. Ofta är dessa studier
sammanlänkade genom hänvisningar till varandra och samarbeten mellan forskare
(speciellt då det gäller de vetenskapliga artiklarna och rapporterna). En vanlig
inriktning tycks vara bibliotekets roll och betydelse i/för integrationsprocessen.
Genomgående kommer studierna fram till att biblioteket har en viktig roll för att
integrera invandrare i samhället genom att fungera som en mötesplats och bro
mellan minoritets- och majoritetskulturer. Mångkulturbegreppet är i den tidigare
forskningen positivt laddad. Vi har, som vi tidigare nämnt, inte för avsikt att göra
en ny användarstudie utan att analysera representationer av migranter inom
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, vilket skiljer vår studie från
de vi presenterat här, även om de tematiskt har likheter. Vi vill med vår studie
undersöka och diskutera hur dessa representationer förhåller sig till föreställningar
om mångkultur och vithet. 

46 Frirum til integration. En undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne (2001), s. 51 f.
47 Ahlryd, S., Vigur, L. & Hansson, J. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna. : Hur svenska
folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar, s. 29.
48 Ahlryd, S., Vigur, L. & Hansson, J. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna. : Hur svenska
folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar, s. 6.

20



Bakgrund till begrepp och historiska perspektiv

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom relevanta begrepp för analysen och ge
en historisk överblick vad gäller idéer om vithet, icke-vita, det västerländska
respektive det österländska. Vi menar att dessa föreställningar, som vi nedan
kommer att redogöra för, är relevanta att känna till och förhålla sig till vid läsning
och producerande av forskning som rör användarstudier kring migranter. 

Den andre

“Den andre” som ett filosofiskt, psykologiskt och teoretiskt begrepp är sedan lång
tid tillbaka en välanvänd term inom vetenskapliga discipliner som
samhällsvetenskap och humaniora. Termen lanserades redan 1807 av den tyske
filosofen Friedrich Hegel, som i sin studie Andens Fenomenologi försökte ge en
förklaring till hur en asymmetrisk maktrelation  mellan jaget och dess negation,
eller mellan herren och slaven för att använda Hegels terminologi, kan sägas
uppstå. Vi kommer genomgående att hänvisa till den andre i uppsatsen för att
synliggöra frånvaron av symmetri när vissa subjektspositioner skrivs fram i vårt
källmaterial. Vi har för avsikt att stödja oss mot en feministisk och kritisk
förståelse av begreppet som nedanstående teoretiker kan sägas ge uttryck för. 

Enligt Hegels slav-och-herre-dialektik blir slaven till när hon ger
upp sin strävan efter att visa sin självständighet och underkastar sig herren i
önskan om att få leva. Herren å sin sida uppfattar självständigheten hos sig själv
och osjälvständigheten hos den andre, ett förhållande som hos slaven ter sig
tvärtom.49 1949 publicerade Simone de Beauvoir, författare och filosof, sitt
feministiska teori- och filosofiarbete under titeln Det andra könet. de Beauvoir
använder Hegels koncept om herren och slaven i sin redogörelse för kvinnans
position som den Andre i förhållande till mannen och hans överordnade position
som erkänt subjekt.50 Enligt de Beauvoir har dualiteten mellan jaget och den Andre
49 Hegel, G.W.F. (2008), Andens fenomenologi, s. 166 -174. 
50 de Beauvoir skriver den Andre med versal (“l’Autre”) för att betona och åtskilja den position som är
förbehållen kvinnor. Till skillnad från andra grupper som gjorts till den andre, har inte kvinnor som grupp
gjort uppror och hävdat sin rätt som erkänt subjekt gentemot männen, därav menar de Beauvoir att
andragörandet av kvinnor är universellt, vilket bör markeras och synliggöras genom att skriva Andre med
versal. Gothlin, E. (2006), “Förord”, s. 16. 
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alltid existerat, hon skriver: ”Inget kollektiv definierar sig någonsin som det Ena
utan att omedelbart sätta det Andra som sin motpol.”51 I sitt förord till Det andra
könet skriver idéhistorikern Eva Gothlin att människan i viss mån alltid är den
andre, i betydelsen “den som inte är jag, den andre som särskiljer mig från att
framträda som subjekt”, men när det inte sker ett ömsesidigt subjektivt
erkännande av varandra, när en i relationen har möjlighet att framställa sig själv
som objektiv norm och andra som avvikande, då har den andre blivit underordnad
subjektet och därav en fixerad kategori.52 På så sätt är andragörandet relationellt i
den mening att normen behöver avvikelsen för att över huvud taget förekomma
som norm.

Efter att de Beauvoir skrev om kvinnan i positionen av den Andre
har flera feministiska och kritiska teoretiker följt hennes spår. Beverly Skeggs,
professor i sociologi vid Goldsmiths University of London, gav 1997 ut studien
Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön. Skeggs studerar hur vita
arbetarklasskvinnor i Storbritannien investerar i respektabla praktiker för att
erhålla ett sorts symboliskt och kulturellt kapital. Enligt Skeggs fungerar idén om
det respektabla som en markör som gör det möjligt för det ena att urskilja sig från
det andra och därmed skapa den andre.53 Skeggs menar även att mötet med den
andre synliggör likheter och skillnader genom en differentierings- och
igenkänningsprocess som präglas av makt och ojämlikhet. Mötet formas av
historier, positioner och identifikationer som tas med in i sammanhanget och
genomtränger tolkningar av den andre.54

Ahmed använder konceptet om den andre i linje med en feministisk
idétradition med ett perspektiv som fokuserar på den rasifierade andre, och står
således även i kontakt med en postkolonial tradition, med föregångare som
Edward W. Said. Said visar i Orientalism hur öst eller “Orienten” i en
västerländsk idétradition (både romantiserande och hotfullt) framställts som det
andra och det annorlunda - en motpol till den västerländska civilisationen.55

Ahmed skriver förutom om den andre om den andre andre, vilken hon menar blir
ett slags motsats som jaget konstituerar i sin strävan efter närhet till den andre.
Med andra ord innebär den andre andre att främlingar kan göras till mer eller
mindre främmande, och därmed mer eller mindre assimilerbara, av det vita
subjektet.56

Vår förståelse av den andre tar s töd i ovannämnda
begreppsförklaringar. När vi använder begreppet den andre i uppsatsen är det i
förståelsen av en sorts underordnad subjektsposition som tilldelas en grupp
människor eller enskilda individer av en annan grupp människor eller andra
51 de Beauvoir, S. (2006), Det andra könet, s. 26. 
52 Gothlin, E. (2006), “Förord”, s. 15. 
53 Skeggs, B. (1997), Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, s. 11 f.
54 Skeggs, B. (1997), Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, s. 59. 
55 Said, E.W. (2000), Orientalism, s. 425 ff.
56 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 48 f. 
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enskilda individer. I linje med Skeggs förstår vi förhållandet mellan den ene och
den andre som beroende av vissa markörer, exempelvis etniska och kulturellt
kodade, som den ena har möjlighet att tillskriva den andra.  

Ras och rasifiering

Ania Loomba, professor i litteraturvetenskap vid University of Pennsylvania,
menar att idéer om rasskillnader etablerades redan i antikens Grekland och Rom
genom föreställningar om barbarer och okända.57 Här har vi för avsikt att ge en
historisk överblick över förståelsen av rasbegreppet och rasifieringsprocesser, vi
kommer även att redogöra för hur vi använder begreppen i uppsatsen.

Under Europas koloniala era framhåller Loomba att stereotyper av
främlingar, liknande de som fick fäste i det antika Grekland, kom att ta form trots
att de koloniala projekten i de europeiska staterna sinsemellan skilde sig åt.
Främlingar som befann sig långt borta och de som fanns på närmre avstånd kom
nu att tilldelas karaktärsdrag som: “Lathet, aggression, våldsamhet, girighet,
promiskuitet, brutalitet, primitivism, oskuld och irrationalitet […] [av] engelska,
franska, holländska, spanska och portugisiska kolonister på ett snarlikt (men ofta
motsägelsefullt och inkonsekvent) sätt.”58 Genom att tillskriva de andra specifika
särdrag etableras inte bara enahanda bilder av icke-européer. En idébaserad
framställning av det europeiska självet tar också form.59 I denna “vi och dem”-
retorik upprättas en terräng av föreställda folkgrupper som Mattsson menar är ett
förenande drag för raskategoriseringar. Enligt Mattsson sammanfogas i dubbelt
avseende föreställningar om gruppens särskilda egenskaper samt idéer om
gruppens kroppsliga utseende.60

En postkolonial förståelse av rasbegreppet har blivit aktuell de
senaste åren i en skandinavisk forskningsdiskurs, influerad av det internationella
interdisciplinära forskningsfältet ”Critical race and whiteness studies”. På ett
begreppsligt plan innebär denna rörelse också, i linje med engelskspråkig
forskning, en form av kritiskt återbruk av ordet ras. Vi ser på ras, i linje med
Ahmed, som är en del av det internationella forskningsfältet, som någonting som
görs performativt inom en rad processer, så kallad rasifiering.61 Ahmed förstår ras
som performativt i den mening som Judith Butler använder och ger
performativitet betydelse. Butler, professor i retorik och jämförande
litteraturvetenskap vid University of California, beskriver performativitet som

57 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 112.
58 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 113. 
59 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 111. 
60 Mattsson, K. (2014), “Vit rasism”, s. 142. 
61 Ahmed, S. (2011), “Vithetsförklaringar: antirasismens icke-performativitet.”, s. 225. 
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återkommande handlingar (inom ramen för det acceptabla) som upprepas över tid.
Performativitet kan alltså betraktas som pågående diskursiva praktiker som blir till
en naturlig och normerande form av varande.62 När vi använder begreppet ras i
uppsatsen är det utifrån förståelsen att ras är någonting som görs i specifika
kontexter (tidsliga och rumsliga) i en typ av kollektiv samtalsgemenskap, och inte
som en essensialistisk och biologisk-psykologisk egenskap som människor kan
sägas ha. Men trots att ras är en (historisk och samtida) konstruktion - i förening
av religiösa, koloniala, ekonomiska och vetenskapliga maktrelationer - är
konstruktionen samtidigt verklig.63

Som Loomba var inne på är det svårt att skilja rasbegreppet från
upplevda rasistiska strukturer varför det rådit en splittring kring det kritiska
återbruket av rasbegreppet och rasifieringsbegreppets etablering. Till exempel
skriver Jonathan Furner, professor i Information Studies vid University of
California, i “Dewey Deracialized: a Critical Race-Theoretic Perspective” om
relationen mellan rasbegreppet som kulturellt konstruerat och som realitet i
upplevelser av rasism i förhållande till borttagandet av ras som kategori i Dewey-
systemet. Hans artikel framhåller komplexiteten i att dels reproducera rasistiska
föreställningar och strukturer och dels göra det möjligt att lyfta gruppers existens
och problem.64 Angående rasbegreppet bör även nämnas att det finns språkliga och
kulturella skillnader mellan den amerikanska kontext Furner tar upp och en
svensk kontext. I Sverige är, vilket vi berörde i “Metod och källmaterial”, termen
ras mer kopplad till en syn på det som naturlig kategori snarare än en nominell. I
Om ras och vithet i det samtida Sverige betonas att ordet ras har haft svårt att få
fäste i den svenska offentligheten, att ordet trots sin problematiska historia behövs
för att beskriva den diskriminering som drabbar vissa svenskar.65 I antologin
framgår hur diskrimineringen inte är kopplad endast till människor som invandrat
till Sverige utan även till exempel adopterade, vilket visar att det inte bara är
skillnader rörande kultur eller etnicitet utan att det snarare är skillnader i utseende
som ligger till grund för andragörandet. 

Mångkultur, kultur och etnicitet

I Om ras och vithet i det samtida Sverige nämner författarna, liksom vi tog upp i
föregående kapitel, att det finns ett motstånd mot användningen av rasbegreppet i
Sverige och många andra länder i Europa och att istället termen etnicitet, och

62 Butler, J. (2007), Gennustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 77 f, 87 f. 
63 För vidare information om begreppen vit, vithet och västerländsk se kapitel “Kritska ras- och
vithetsstudier”, s. 31 - 33.
64 Furner, J. (2007), “Dewey Deracialized: a Critical Race-Theoretic Perspective.”, passim.
65 Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida
Sverige: inledning”, s. 13 f. 
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delvis kultur eller religion, fått ersätta eller inbegripa ras.66 Under denna rubrik ska
vi behandla begrepp som etnicitet, kultur och mångkultur utifrån uppslagsverk
och teoretiker samt förklara hur vi använder begreppen i uppsatsen. Mångkultur är
ett komplext och tolkningsmässigt tvetydigt begrepp, som delvis hänger samman
med termerna kultur och etnicitet, som även de är omstridda inom samhälls- och
kulturvetenskaperna. Nationalencyklopedin definierar etnicitet som “en aspekt av
en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt
distinkta i relation till andra grupper”.67 Begreppet kopplas i citatet till identitet
och självidentifikation. Det har även en tradition av att användas etnocentriskt, det
vill säga av att västvärlden definierat sig själva i nationella termer och minoriteter
samt folkgrupper i andra världsdelar i etniska termer.68 Paulina de los Reyes och
Diana Mulinari, docent i  sociologi, hävdar att vissa forskare i en västerländsk
kontext, föredrar etnicitet, eftersom det har färre bibetydelser. Andra menar att
etnicitet historiskt använts på ett sätt som osynliggjort rasismens strukturella och
institutionella karaktär, och anser därför att rasbegreppet är bättre att tillämpa.69 Vi
sällar oss i uppsatsen till sistnämnda perspektiv och använder begreppet ras, men
även etnicitet då vi studerar hur artikelförfattarna använder detta och liknande
begrepp. Kultur definieras kort som “levnadssätt, seder och traditioner inom en
större folkgrupp, till exempel inom ett land eller inom en religion”.70 Jones
framhåller att det finns två huvudsakliga definitioner av kultur, dels en lik
Nationalencyklopedins, en med antropologiskt ursprung, med hänvisning till
värderingar, traditioner och sedvänjor, och dels en snävare estetisk. Den
förstnämnda definitionen menar han tenderar att användas essentialistiskt kopplat
till “ursprunglig” geografisk hemhörighet.71 Mångkultur definieras, enligt
Nationalencyklopedin, som en blandning av olika parallella kulturer. I
mångkulturalismtanken ryms en integrationssträvan som innefattar att kulturer ska
integreras, men behålla sina kulturella särdrag.72

Mångkultur, mångfald och kulturell mångfald används ofta
synonymt, i uppsatsen skriver vi främst mångkultur men anpassar oss i analysen
efter artikelförfattarnas ordval i syfte att hålla oss nära materialet. Owe Ronström,
etnolog på Högskolan på Gotland, framhåller i ett bidrag i antologin Mångfald i
kulturlivet att kulturell mångfald varit ett viktigt begrepp i svensk politisk och
kulturell debatt sedan 1970-talet och har använts på olika sätt. Han tar upp två
parallella betydelser från olika tanketraditioner; en äldre liberal, “många olika
kulturuttryck”, och en nyare med rötter i antropologi, “många olika kulturer”,
66 Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida
Sverige: inledning”, s. 14.
67 Nationalencyklopedin, den svenska versionen.
68 Nationalencyklopedin, den svenska versionen.
69 de los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens
landskap, s. 7. 
70 Nationalencyklopedin, den svenska versionen.
71 Jones, N. (2012), “Vem är mångkulturell och vem är inte mångkulturell?”, s. 28 f. 
72 Nationalencyklopedin, den svenska versionen.
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vilken föranlett begreppet mångkultur.73 Mångkultur framställs, hävdar Ronström,
ofta som “en mosaik av väl avgränsade grupper med var sin kultur, som lever sida
vid sida i ett samhälle”.74 Betonandet av att leva “sida vid sida” eller som i  IFLA:s
manifest i “fredlig samlevnad” påminner om den av Jones beskrivna entusiasmen
eller utopiskheten kring begreppet vi inledningsvis berörde, liksom Ahmeds
sammankopplande av mångkulturalism och positiva känslor.75

De tre begreppen mångfald, kulturell mångfald och mångkultur kan
också syfta bredare på olika sorts identitetskategorier, såsom klass, kön och ålder.
Detta är intressant ur ett intersektionellt perspektiv, vilket vi ska gå in närmare på
i teorikapitlet. Den praktiska användningen av begreppet/-en är dock framförallt
knuten till etniska grupper, menar Ronström då han skriver att mångkultur har
blivit en synonym till mångetnisk: “‘kulturell mångfald’ och ‘mångkultur’ [har] i
de flesta västländer inklusive Sverige under de senaste decennierna fått en stark
koppling till ‘invandrare’ och de traditionella kulturella former de fört med sig
från sina hemländer”.76 Här knyter Ronström etnicitet till invandrare, då han
hävdar att kopplandet av kategorin invandrare är mångetnisk men inte
mångkulturell. Dessutom skiljer han på etniska grupper, invandrare, och svenskar,
det vill säga ställer svenskar utanför kategorin etniska grupper samt likställer alla
andra etniska grupper som invandrare. Samtidigt förespråkar dock Ronström en
syn på mångfald som social konstruktion, innefattande kategorier som klass, kön,
sexualitet med flera förutom etnicitet. Han menar att dikotomiseringen som följer
den mångetniska mångfaldsdiskursen vilar på idén om att Sverige förr var
homogent och nu är heterogent, att de konstrueras som motsatspar, och därmed
reducerar innebörden av det mångkulturella samhället.77 Även Jones visar hur den
mångkulturella diskursen har en tendens till kollektivistiskt andragörande, det vill
säga att den mångkulturella individen ses som en representant för ”sin” grupp
snarare än som ett självständigt subjekt. Det uppstår ett dikotomt förhållande där
majoritetskultur/svenskhet ställs mot, och över, mångkultur.78

Ahmed förhåller sig, som vi till viss del visat, kritisk till diskursen
om mångkultur. Hon menar att det i mångt och mycket blivit den vita individens
projekt och fått symbolisera dess antirasistiska godhet. Ahmed framhåller att
mångfald eller antirasism inte är performativa, att personer eller institutioner inte
blir antirasister för att de talar om antirasism eller mångfald. Att vita kroppar inte
har den primära kunskapen om rasism.79 Något vi anser är viktigt att ta i beaktande
i förhållande till vår position som vita akademiker. Vi vill i uppsatsen diskutera

73 Ronström, O. (2004), “Mångfald och mångkultur”, s. 146 ff. 
74 Ronström, O. (2004), “Mångfald och mångkultur”, s. 148.
75 Ahmed, S. (2011), “Mångkulturalism och löftet om lycka”, s. 173 f.
76 Ronström, O. (2004), “Mångfald och mångkultur”, s. 148. 
77 Ronström, O. (2004), “Mångfald och mångkultur”, s. 150. 
78 Jones, N. (2012), “Vem är mångkulturell och vem är inte mångkulturell?”, s. 26 f. 
79 Ahmed, S. (2011), “Vithetsförklaringar: antirasismens icke - performativitet”, s. 226 ff. 
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mångkultur i linje med Jones och Ahmeds förståelse och resonemang av/kring
begreppen.

Genus 

Som vi var inne på kan mångkultur ibland associeras snävt till kategorin etnicitet,
men även syfta bredare på flera typer av sociokulturella kategorier såsom genus,
klass och sexualitet, vilket är intressant ur ett intersektionellt perspektiv. Vi
kommer i uppsatsen inta ett intersektionellt förhållningssätt, det vill säga ta
hänsyn till hur olika maktordningar samverkar, mer om detta under teorikapitlet.
Här ska vi förklara hur vi ser på begreppet genus, då våra frågeställningar
inrymmer undersökningar av hur representationer av invandraren i källmaterialet
förhåller sig till genus.

I motsvarighet till hur vi förstår begreppet ras, som något som görs,
förhåller vi oss även till genus. Butlers idé om performativitet som handlingar
som upprepas under en tid och därmed blir vanemässiga är i grunden en modell
som förklarar hur genus skapas inom en, vad Butler beskriver som, heterosexuell
matris. Den heterosexuella matrisen kan ses som en begärsstruktur som utifrån en
binär logik förutsätter att kön, genus, begär och sexuella praktiker
överensstämmer och upprätthåller ett kontinuerligt sammanhang sinsemellan.80

Med andra ord förutsätter den heterosexuella matrisen att individer som via
sociala och juridiska bestämmelser tilldelas könet kvinna vid födelsen ska
iscensätta ett feminint genus, som följer av könet, som är tydligt avgränsat från sin
motpart: den individ som vid födseln tilldelas könet man av en juridisk och social
apparatur och, i linje med heterosexuella förväntningar, iscensätter ett maskulint
genus som kontrast till det feminint kodade. Dessa asymmetriska motparter
förutsätts även begära varandra i enlighet med ett slags reproduktions-tänkande.81

Vi betraktar alltså genus, och i förlängningen så även den könade kroppen, som en
kontextbunden konstruktion och inte som någon essentialistisk eller biologisk-
psykologisk egenskap som någon kan sägas ha.82 Men vi menar i likhet med hur vi
förstår begreppet ras att konstruktionen av kön och genus får olika sociala
konsekvenser beroende av vilket kön som individen juridiskt och socialt har
tilldelats vid födseln, och fortsättningsvis tilldelas av andra samt huruvida
förväntningar kring genus kan sägas följa av, eller inte följa av, könet.   

80 Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 68. 
81 Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 68 f. 
82 Butler menar att könet redan är präglat av genus varför kön inte kan betraktas som något för-diskursivt och
genus som något diskursivt konstruerat, med möjlighet att ta på och av. Enligt Butler är genus de diskursiva
och kulturella praktiker som skapar kön vilket får till följd att även kön är en konstruktion präglad av den
binära logiken inom begriplighetsmatrisen. Se Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens
subversion, s. 55 ff. 
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Postkolonial feministisk teori, har synliggjort nödvändigheten av att formulera
alternativa berättelser, att lyfta erfarenheter av rasism i formering av sociala
identiteter. Butler har kritiserat idén om en homogen kvinnokategori som
feminismens givna subjekt, då hon betonar att för att bli erbjuden representation i
feminismens namn måste individen först och främst kvalificera sig som subjekt.
Därtill anknyter begreppet kvinna till en föreställd och normerande gemensam
identitet. Det är snarare så att genus skär igenom, eller korsar andra
sociokulturella identitetskategorier såsom rasmässiga, klassmässiga, etniska och
sexuella.83 En aspekt som vi återkommer till under teoridelen. Paulina de los
Reyes, Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, och Diana
Mulinari menar att postkolonial feministisk teori har tillfört teoretiska verktyg för
att analysera den samtida rasismen mot bakgrund av Europas koloniala projekt
och den klassificeringen av ras som kolonialismen konstituerade. Men den
postkoloniala feminismen och synen på genus har även visat hur kvinnor i länder
och områden utanför Europa görs till en grupp som betraktas som annorlunda.
Hon konstrueras som den andre på grund av ett moderniseringstänkande som
framhäver att världens alla regioner har utvecklats olika mycket, en föreställning
som ger upphov till idén om en tidsaxel som situerar människor, kulturer, länder
och områden i skilda historiska perioder.84 Loomba framhåller att både hudfärg
och de kännetecken som utmärkte femininitet kom att samverka under
kolonialismen i syfte att etablera och legitimera en kulturell hierarki där toppen
utgjordes av det vita Europa och botten av det svarta Afrika.85 Att föreställningar
om ras och genus är avhängiga varandra i konstituerandet av den överlägsna rasen
och den rätta vita femininiteten blir tydligt när Loomba skriver: “Det
‘koloniserade subjektet’ har en benägenhet att uppfattas som manligt, medan det
‘kvinnliga subjektet’ uppfattas som vitt. [---] [S]varta koloniserade kvinnor utsätts
för både ras- och könsgrundade förtrycksformer på samma gång.”86 Att vara
drabbad av både ras- och könsrelaterade underordningar definieras av bland annat
de los Reyes som det “dubbla förtrycket”. För invandrarkvinnor och kvinnor av
etniska minoriteter handlar det om att vara utsatta för två genusordningar: den
egna gruppens och den etniskt präglade av majoritetssamhället.87 Vi menar således
att postkolonial feministisk teori är av relevans för uppsatsen då vi, i linje med de
los Reyes, Molinas och Mulinaris resonemang, anser att sättet som genus, ras och
etnicitet skapas på som betydelsefulla principer för klassificering av människor
och som positioner för social underordning är viktiga att undersöka.88

83 Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 50 ff. 
84 de los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (2002), “Introduktion: maktens (o)lika förklädnader”, s. 15 f. 
85 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 153 f. 
86 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 160. 
87 de los Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerskapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 30.  
88 de los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (2002), “Introduktion: maktens (o)lika förklädnader”, s. 21. 
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Koloniala idéer och kunskapsproduktion 

Vi vill i detta kapitel redogöra för hur en typ av historisk uppfattning om vithet i
allmänhet, och vithet i Europa i synnerhet, har präglat den hegemoniska position
som vithet har i vår samtid. Kolonial teori gör det möjligt att beskriva på vilket
sätt koloniala maktstrukturer gjort Europa och idéer om vithet till det ena, herre
över den andre och det andra.89

Som nämndes ovan under förklaringen av begreppet ras har
rasrelaterade skillnader mellan grupper av människor formats, legitimerats och
varit i rörelse sedan antikens Grekland och Rom. Loomba framhåller även att
föreställningar om olika, så kallade folkslag, som afrikaner och turkar har florerat
långt före kolonialismen, likaså framställningar av muslimer, barbarer och vad
som beskrevs som antropofager. Det finns en risk för, menar Loomba, att
koloniala diskurser ses som produkter av en tidlös och fastnaglad motsättning
mellan västerländska och icke-västerländska människor, samhällen och idéer.
Egentligen har otaliga beskrivningar av den andre skisserats och därefter skrivits
om genom olika historiska möten och i olika historiska skeden, men att
kolonialismen gjorde det möjligt för dessa föreställningar att både befästas och
reproduceras.90 Under 1700-talet utvecklades den vetenskapliga moderna
rasdiskursen i Europa som underströk naturliga och biologiska orsaker till varför
människor har olika hudfärgsnyanser, en vetenskap som med tiden kom att
understryka skallform, ansiktsproportioner samt hjärnans storlek som markörer
för en individs rastillhörighet.91

I Sverige växte det moderna rastänkandet fram under 1800-talet och
första hälften av 1900-talet och så även idén om en vit exklusiv ras. Den nordiska,
germanska eller ariska rasen porträtterades som fulländad och ädel och förenades
med en diskurs om renhet. Botanikern och biologen Carl von Linné var den första
som i en svensk kontext ordnade grupper av människor i raser, han etablerade
exempelvis en hierarkisk skillnad mellan homo sapiens och homo monstrous.
Linné följdes därefter av bland annat läkaren Anders Retzius, som framställde
skallindexmåttet som blev en av de viktigaste metoderna för rasindelning, och

89 Enligt Loombas definition av kolonialism och imperialism finns en skillnad mellan begreppen.
Kolonisering innebär att ett okänt landområde övertas och berövas sina materiella tillgångar. Landet
exploateras därtill på arbetskraft och de politiska och kulturella strukturer som råder i området omkullkastas
eller omformas på radikala sätt genom kolonimaktens intrång. Imperialism är ett globalt politiskt system,
menar Loomba, som kontrollerar och regerar över koloniserade länder. Imperialismen kan på så sätt förklaras
som kolonialismens yttersta nivå. Se Loomba, A. (2005), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till
ett forskningsfält, s. 21. 
90 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 66. 
91 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 69. 
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antropologen Herman Lundborg.92 1922 grundade Lundborg rasbiologiska
institutet i Uppsala. Källman påpekar att i samband med att rasbiologiska institutet
skapades kom klassificeringen av ras att bli mer differentierad än vid tidigare
rasindelning.93 I och med den rasbiologiska läran blev det vanligt att särskilja på
olika europeiska raser; utvecklingen från Linné till Lundborg gick från att
framhålla fyra större rastyper till flera mindre, en process som Källman menar
kopplades samman med idén om varje lands unika nation och folk.94

Y l v a H a b e l , f i l m v e t a r e o c h l e k t o r i m e d i e - o c h
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, menar att Sveriges roll under
kolonialismen ofta ses som ett litet snedsteg, ett misstag som därtill är avklarat.
Samtidigt har Sverige varit aktiva med att skapa stereotyper av rasmässig
skillnad.95 Enligt Habel finns en tendens att i Sverige försöka återställa en typ av
okunskap och oskyldighet inför vår delaktighet i koloniala projekt och strukturer,
som i sin tur avspeglar sig i en ovilja att se hur koloniala processer hänger
samman med allt från representationer, föremål, vardagliga praktiker och sätt som
vi tänker på. Hon menar även att flera forskare som Katarina Mattsson, Tobias
Hübinette, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari med flera, har visat hur länder
som Sverige, Danmark och Island ser sig som tämligen oberörda av rasism. 96 Jäms
med Habels resonemang skriver Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid
Uppsala universitet, att Sverige har en självbild som ett särskilt homogent land.97

Dock betonar han att Sverige under en tid tillsammans med Tyskland och USA
var tongivande i rashygiena kunskaper och praktiker, för att därefter “bli”
samhället som aldrig präglats av rasläror. Det är en framställning som tar stöd dels
i en tanke om att det främmande måste exkluderas och dels i en typ av kollektiv
minnesförlust.98

Den moderna vetenskapen om ras uteslöt inte äldre föreställningar
om outvecklade och underordnade raser. Det var snarare så, menar Loomba, att
föreningen av gamla utsagor och nya idéer gjorde det möjligt att dels förklara
varför människor har olika hudfärgsnyanser, dels hur den andres samhälle och

92 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 119;  Hübinette,
T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida Sverige:
introduktion”, s. 30.
93 Källman, U. (2013), “Visuality and race in the work of the Swedish State Institute for Race Biology: A
Whiter Shade of Pale”, s. 183. 
94 Källman, U. (2013), “Visuality and race in the work of the Swedish State Institute for Race Biology: A
Whiter Shade of Pale”, s. 183 f. 
95 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 51. 
96 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 52 f. 
97 Även de los Reyes framhåller att den svenska historieskrivningen har, utifrån ett genusperspektiv,
reproducerat en beskrivnings av ett homogent och “oblandat” svenskt samhälle, genom att inte ta hänsyn till
etnicitetens relevans i formeringen av femininitetens historia. Som ett resultat av denna vägran att se
alternativa femininiteter har en hegemonisk kvinnobild växt fram med svenskheten som norm. Se de los
Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerskapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 33. 
98 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 23. 
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kultur var beskaffade.99 Således tilläts motsatsparet natur/kultur att inom
rasdiskursen växelvis förklara varandra, samtidigt som natur blev förenligt med
den icke-vita människans kropp och kultur fick representera den vita individens
natur. Den icke-vita kroppen kom därmed att genom äldre och nya stereotypa
förklaringsmodeller sammankopplas med bestialitet, barbari och gränslös
sexualitet. Både sociala och ekonomiska processer samt vetenskapliga och
religiösa kunskapsstrukturer har legat till grund för olika ingrepp och övergrepp
inom ramen för olika koloniala projekt. Det europeiska subjektet har tagit
positionen som den ena genom olika diskursiva praktiker, där konstruktionen av
den andre legitimerar ett slags oöverkomligt gap mellan vit och icke-vit och
mellan själv och annan.100

Spivak har problematiserat den subalternas möjlighet till tal. Spivak
skriver: “För den ‘sanna’ subalterna gruppen, vars identitet är dess olikhet, finns
inget orepresenterbart subalternt subjekt som kan veta och tala själv; den
intellektuelles lösning är inte att avstå från representation.”101 Spivak menar att den
subalterna inte kan tala, att den talas för av till exempel vita västerländska
forskare. Detta kan delvis sättas i relation till artikelförfattarna i källmaterialet,
och även våra tankar kring vårt behov av positionering som uppsatsförfattare,
vilket vi nämnde i metodkapitlet.

 

99 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 69.
100 Loomba, A. (2005), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 65. 
101 Spivak, G.C. (2014), “Kan den subalterna tala?”, s. 232. 
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Teoretiska utgångspunkter

Våra teoretiska utgångspunkter hämtas främst från kritiska ras- och vithetsstudier
och intersektionell teori. En teoretiker, som kan relateras till dessa teoribildningar,
men som även positionerat sig mot dem, som vi också kommer luta oss emot i
analysen är Sara Ahmed. Vi kommer därför i detta kapitel behandla hennes teorier
om hegemonisk vithet, kritiska ras- och vithetsstudier samt intersektionalitet
under tre olika rubriker. Alla dessa inriktningar har växt fram influerade av fält
som postkoloniala studier och genusvetenskap. 

Kritiska ras- och vithetsstudier

Några år innan forskningsfältet kritiska rasstudier respektive kritiska
vithetsstudier växte fram under 1980- och 90-talen, kom Saids kritiska studie av
orientalismen som brukar ses som en av de centrala texterna inom postkolonial
teori. Said visar i denna hur “kunskapen” om “Orienten” hänger samman med
västerlandets syn på sig själv, och hur den har använts som kontrast i
självskapandet, till exempel då väst vill vara modernt framställs “Orienten” som
oföränderlig och omodern.102 Med stöd i Said och andra postkoloniala teoretikers
arbeten etablerades forskningsfälten kritiska ras- och vithetsstudier i USA. Tobias
Hübinette betraktar fälten som närbesläktade och framhåller att de har utvecklats
ur minoriteters medborgarrättsrörelser i USA som under 1990-talet började avta.
Resultatet blev att diskrimineringen av icke-vita tilltog då många vita amerikaner
argumenterade för att rasism i USA hade lagstiftats bort på 1970- och 80-talen.103

En annan anledning till att fälten vid denna tidpunkt växte fram var det
“campuskrig” som enligt Hübinette härjade på universiteten i USA, och som var
centrerat kring kampen för att olika minoritetsperspektiv, såsom minoritetsstudier
och postkolonial forskning, skulle tillåtas inom såväl undervisning som
forskning.104 Habel framhåller att fälten ras- och kritiska vithetsstudier har bildats
med stöd i ett mångvetenskapligt fält av “antikolonialt, antirasistiskt, feministiskt,

102 Said, E.W. (2000), Orientalism, s. 477 ff. 
103 Hübinette, T. (2014), “‘Ord som sårar’: den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters
erfarenheter”, s. 46 f. 
104 Hübinette, T. (2014), “‘Ord som sårar’: den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters
erfarenheter”, s. 47. 
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crip studies-orienterat, postkolonialt, queerteoretiskt och intersektionellt
tänkande”.105 Trots att dessa teoretiska alster kan sägas bestå av inbördes olikheter,
menar Habel, att gemensamt för dem är att de granskar den normbildning som
sedan upplysningsidealens dominans i den västerländska idétraditionen har utsett
den vite mannen till den universella mallen för mänskligheten.106

Enligt Habel syftar kritiska vithetstudier till att synliggöra hur en
imperialistisk och rasistisk världsbild har fått, och fortsätter att få, konsekvenser i
samtiden.107 Mattsson menar att vithetsforskningen studerar hur rasism,
underordning och diskriminerande praktiker bildas utifrån och med stöd ur idén
om att vita individer består av en särskild grupp människor med utmärkande, ofta
eftertraktade, egenskaper. Utifrån ett kritiskt vithetsperspektiv betonas att denna
idé formas, genom sociala och politiska processer och att den därmed är en social
och historisk produkt.108 Med andra ord är vit en föreställd kategori som saknar en
stabil beteckningsbar yta. Enligt Mattsson går vithet att förstå som en konstruktion
som blir stabil endast temporärt, även om vitheten under lång tid har kopplats
samman med det västerländska och kategorier som “Europa, européer,
västerlänningar, kristna samt nationella identiteter.”109 Historiskt sett har grupper i
specifika situationer omdefinierats och markerats som vita såsom irländare,
mexikaner och judar och som därmed bemöts växelvis som en del av vitheten,
samtidigt som de växelvis exkluderas från denna kategori.110 I Sverige kan nämnas
att de nationella minoriteterna, alltså judar, romer, samer, tornedalingar och
finländare omväxlande har framställts som icke-vita eller mindre vita än
majoritetsbefolkningen under 1800- och första hälften av 1900-talen. Men sedan
människor började invandra från det så kallade öst, eller icke-västerländska
områden, under 1930-talet har vithetens gränser kommit att förskjutas. I vår
samtid har tidigare rasifierade grupper, som finländare, italienare och ungrare,
blivit vita enligt majoritetsbefolkningens uppfattning medan det icke-vita numera
kopplas till det som benämns som öst.111 Huruvida en individ, eller en grupp av
människor, betraktas som vita är utefter Mattssons resonemang kopplat till en
tidsrelaterad och rumslig kontext där vitheten kan passera som mer eller mindre
vit. Trots vithetens instabilitet så går det enligt Mattsson att urskilja en globalt
rotad  föreställning om ett, vad hon skriver, “transnationellt imaginärt rum”, som
utifrån en idémässig grund knyter ihop vita människor världen över. Det är ett
slags fiktiv mental gemenskap som etablerar en närhet, frikopplad från

105 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 50. 
106 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 50. 
107 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 51. 
108 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 142.  
109 Mattsson, K. (2014), “Vit rasism”, s. 146. 
110 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 142. 
111 Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida
Sverige: introduktion”, s. 33.
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geografiska avstånd och gränser, som känslomässigt binder samman vita
människor.112

Rasifieringsprocesser skildras ofta som strukturerade efter ett “vi
och dem”-tänkande, exempelvis inom den anglosaxiska forskningstraditionen. I
en svensk/skandinavisk kontext framhåller dock Mattsson att rasifieringsprocesser
även bygger på föreställningar om likhet, att de utgörs av en komplex samverkan
mellan inkludering och exkludering.113 Olika särskiljande beteckningar används för
att poängtera och understryka den andres annorlundahet i det maktlandskap som
ligger till grund för rasifieringsprocessen. Det handlar om religiösa, geografiska,
utseendemässiga och civi l isat ionsteoret iska markörer som utgör
bedömningsgrunder för hur människor kategoriseras. Dessa kriterier är i en
diskursiv rörelse i pågående förflyttning och bortom enskilda individers möjlighet
att påverka.114 Dock måste vithet i en svensk kontext studeras i linje med en
normerande svenskhet, som fungerar som en position i ett maktlandskap som till
viss del utmärker sig från men även förenas med andra maktpositioner.115 Idéer
kring svenskhet i Sverige är kopplade till tankar om vithet då människor som läses
som vita betraktas som svenskar samtidigt som icke-vita ses som icke-svenskar.
På det sättet skiljer sig den svenska vitheten från exempelvis den amerikanska då
både afroamerikaner och vita ses som amerikaner.116 Men förståelsen av vithet i en
svensk kontext är samtidigt knuten till idéer om en svensk kultur, som Habel
betonar, och som vi skriver ovan, betraktas vithet ofta som en synonym till
etnicitet och nationstillhörighet (alltså svenskhet), och förknippas med tankar om
kulturell skillnad snarare än utseendemässig eller hudtonsmässig skillnad.117 På så
sätt sammanförs tankar om det vita utseendet med idéer om svensk kultur.

Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet introducerades under 1990-talet och kan sägas springa
ur postkolonial och feministisk teori. Nina Lykke, professor i genusvetenskap, och
en av dem som presenterade intersektionella perspektiv i en nordisk kontext
framhåller i ”I Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” hur
aspekter som genus, klass, etnicitet, sexualitet, ras och funktionalitet är inflätade i
varandra. Hon menar att begreppet behövs för att kunna analysera hur
”sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar

112 Mattsson, K. (2014), “Vit rasism”, s. 147.
113 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 151. 
114 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 151 f. 
115 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 146. 
116 Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida
Sverige: introduktion”, s. 28 f.
117 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 48 f. 

34



inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier”.118

Detta medför att även i analyser med utgångspunkt i kritiska ras- och
vithetsstudier måste hänsyn tas till andra kategorier än ras och vithet.
Intersektionalitetsbegreppet förhåller sig till poststrukturalistiska förståelser av
genus, etnicitet och andra kategorier, som tidigare använts som stabila
identitetsskapande kategorier, som något subjekten gör i en komplex samverkan.119

de los Reyes och Mulinari presenterar i Intersektionalitet - kritiska
reflektioner över (o)jämlikhetens landskap det teoretiska perspektivet i Sverige
och visar hur det har potential att problematisera och uppmärksamma hur
relationer av över- och underordning formuleras i olika historiska och rumsliga
sammanhang. De menar likt Lykke att maktrelationer inte kan förstås utan en
medvetenhet om att strukturer simultant samverkar: de betonar vikten av att
i f rågasä t ta entydiga och atomiserade representat ioner ef tersom
kategoriseringstänkande är bärande i diskursiva former av maktutövande.
Representationer som konstituerar binära fixerade kategorier såsom kvinna/man
eller invandrare/svensk osynliggör andra identitetsskapande faktorer eller
erfarenheter samt ojämlikhetens historiska orsaker och sociala konstruktion.120 De
poängterar att de inte är ute efter att ifrågasätta den analytiska relevansen i
kategorier som kön, klass eller ras/etnicitet utan att kategorierna måste
kontextualiseras i historiska och rumsliga situerade sociala processer. Förutom
ovan nämnda kategorier är sådana kopplade till religion och kultur intressanta för
vår studie. På samma vis bildas kring dessa kategorier dikotoma motsatspar,
såsom sekulär/islamist, vilket till exempel Gardell visar i Islamofobi. Han
beskriver hur olika egenskaper kopplas samman med de olika kategorierna och
även hur det finns en skillnad i förhållningssättet till religion: att ateister ses som
fria subjekt som väljer religion medan muslimer ses vara sin religion.121

Intersektionalitetsbegreppet har mött viss kritik. Till exempel Pnina
Werbner, professor i socialantropologi, problematiserar sammanförandet och
jämförandet av kategorier med olika ontologiska förutsättningar. Hon betonar att
till exempel genus och etnicitet skiljer sig åt som identitetsskapande enheter.
Dessutom menar hon att behandlingen av de olika kategorierna som möjliga att
likställa kan leda till essentialism.122 Även Nina Lykke tar upp, och till viss del
svarar på, kritiken mot en förståelse av intersektionalitet där subjektsformationer
baserade på kategorier och maktordningar kring dem studeras som separata
strukturer eller enheter som interagerar, men inte intra-agerar, och argumenterar i
enlighet med denna kritik istället för att samspelet genomtränger och

118 Lykke, N. (2005), “Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter”,  s. 8. 
119 Lykke, N. (2003), “Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”, s. 52. 
120 de los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens
landskap, s. 126 f. 
121 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 18.  
122 Werbner, P. (2013), “Everyday multiculturalism: theorising the difference between ’intersectionality’ and
’multiple identities’”, s. 409. 
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transformerar kategorierna i det.123  Lykke menar även att valet av kategorier att ta
upp i intersektionell analys måste anpassas och tydliggöras för att inte riskera att
göra analysen för bred och ohanterlig, för att inte göra anspråk på en illusion av
ett allvetande forskarsubjekt.124 Lykke menar att en intersektionell analys alltid
vilar på ett val av vissa maktsymmetrier framför andra och att dessa måste vara
medvetna, synliggjorda och motiverade. Kritiska frågor bör även ställas till
undersökningen utifrån några av de bortvalda axlarna för att perspektivisera
studien.125 Vi har, som vi nämnde inledningsvis, anpassat vår intersektionella
analys efter syfte och material och riktar framförallt in oss på att studera
maktsymmetrier kring kategorierna etnicitet, kultur, ras, religion och genus.

Ahmed brukar framhålla att medvetenheten om hur olika
maktordningar samverkar kring kategorier inte är något nytt utan att svarta
feminister har visat på detta redan innan intersektionalitetsbegreppet
introducerades. Med Ahmed kan intersektionella maktrelationer förstås som linjer
som korsar varandra med punkter där linjerna möts. En kropp är en sådan
mötespunkt. För att förstå den måste vi följa flera linjer; hur vi kan röra oss längs
linjer påverkas, menar Ahmed, av andra linjer.126 Under följande rubriker ska vi
presentera mer av Ahmeds teorier kring vithetens hegemoni.

 

Hegemonisk vithet

I följande del ämnar vi presentera Ahmeds teoribildning, och rör oss då främst
kring hennes tankar om konsumerbar annanhet, institutionaliserad vithet och
lycklig mångkultur, som vi har för avsikt att tematisera vår analys utifrån. Vi har
använt oss av den på svenska utgivna Vithetens hegemoni, där olika artiklar som
kretsar kring hegemonisk vithet samlats.  

Om kommersialiserad annanhet och att passera

I inledningen skriver vi om hur bell hooks och Ahmed problematiserar att
annanhet ofta kommersialiseras inom diskursen för mångkultur, exempelvis
genom att konsumera den andre i form av att äta den andres mat eller via andra
kulturella markörer. I beskrivningen av den vita individen som konsumerar den
andre, menar Ahmed, finns ett indirekt antagande om att det västerländska

123 Lykke, N. (2005), “Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter” s. 9 f. 
124 Lykke gör denna jämförelse till Donna Haraway. Se till exempel Haraway, D. (1991), Simians, Cyborgs
and Women: the Reinvention of Nature, passim. 
125 Lykke, N. (2003), “Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”, s. 53 f. 
126 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 139.
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subjektet kan ta till sig skillnaden och därmed har kunskap om vad skillnaden är
och hur den tar sig uttryck.127 Då skillnader ses som en del av kulturen blir den
som en “stil”, som den som konsumerar kan välja att “ta på” eller “ta av”, som en
stil är skillnaden möjlig att tillgodogöra sig eller stöta ifrån sig.128 Enligt Ahmed är
konsumerbara skillnader, de som på både en kollektiv och individuell nivå är
möjliga att införliva, de som värderas högst, samtidigt som de skillnader som inte
går att konsumera, eller inte är önskade som varor, värderas lägre.129

Det vita subjektets diskursiva kunskaper om främlingar spelar en
väsentlig roll för Ahmed när hon skriver om att passera. Strukturerandet, och
viljan att förstå, utifrån skillnader kan ses som en kunskapsordning som låser fast
vissa individer vid vissa positioner: “En sådan systematisk strävan efter att se
skillnad förutsätter att skillnaden står att finna någonstans på (eller i) främlingars
kroppar (på eller under deras hud). Främmande kroppar som inte lever upp till
befintliga identifikationskriterier upprätthåller, eller är till och med en
förutsättning för, önskan att avgöra skillnaden mellan kroppar genom att samla
vetande”.130 Ahmed menar att passerandet innebär att möta andra på ett sätt som
ofta leder till en tolkningskris, ett balanserande mellan en etablerad föreställning
och en som inte ännu etablerats.131 Det är en tanke som liknar Skeggs idé om att
mötet med den andre präglas av differentierings- och igenkänningsprocess som vi
tidigare nämnt. I likhet med konsumtionen av den andre indikerar “att passera
som” ambitionen att dels närma sig den andre, dels skjuta denne ifrån sig, genom
att, som Ahmed påpekar, samla kunskap om främlingen.132 Idén om skillnaden
som något den vita individen har kunskap om medför att främlingen förutsätts
vara “igenkännbar, sebar och därför bli-bar”.133 Vitheten, menar Ahmed, är ett
normaliserat tillstånd som alla som ser svarta eller icke-vita ut avviker från.134 Att
passera som vit innebär därmed att individen smälter samman med sitt sociala
sammanhang och att den utomståendes blick, som är riktad mot kroppen, inte får
något riktigt fäste. Blicken dröjer endast kvar vid kroppar som redan betraktas
som annorlunda, en blick som kan sägas osynliggöra och synliggöra det
avvikande på samma gång.135

127 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 50. 
128 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 38. 
129 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 40.  
130 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 50. 
131 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 54.
132 de los Reyes menar, i likhet med Ahmed, att kunskapsproduktionen har en central betydelse i skapandet
och stigmatiseringen av av den underordnade andre, vilket således både postkolonial teori samt kritisk
vithetsteori har visat. Se de los Reyes, P. (2011), “Postkolonial feminism: anteckningar om ett fält i rörelse”,
s. 33. 
133 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 61. 
134 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 53.
135 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 53.
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Institutionaliserad vithet och mångkultur
 

När Ahmed skriver om vithetens fenomenologi beskriver hon vitheten som det
som hänger samman som en värld och är begripligt. I likhet med nämnda forskare,
som Mattsson, Habel och de los Reyes, menar Ahmed att vithet är ett resultat av
rasifieringsprocesser, som i sin tur ramar in och begränsar vad kroppar “kan
göra”, i vilka riktningar de kan orientera sig samt vilket utrymme de kan “ta
upp”.136

När Ahmed skriver om vitheten som en vana menar hon att vanan är
att förstå som ett kroppsligt och rumsligt arv. I likhet med hur kroppar kan förfoga
över vithet kan även rum bli vita då de formas av individerna som är i dem. 137 Att
betrakta vithet som en vana går i linje med en förståelse av vithet som något
performativt, då vanan är vad kroppar på upprepande sätt gör och iscensätter,
vilka handlingar den kan och inte kan göra. Sättet som kroppen är vanemässig på
handlar enligt Ahmed om att den genomför handlingar och inte blir begränsad av
det som kommer efter dem.138 Institutionaliserad vithet avser, menar Ahmed, sättet
som vissa rum struktureras på utifrån vita kroppars gemensamma närhet, vilket
resulterar i att dessa rum ges tydliga linjer och gränsdragningar. Rum orienteras
runt vithet då vitheten tas för en självklarhet: “Resultatet av detta ‘kring-vithet’ är
en institutionalisering av en viss ‘likhet’ som får icke-vita kroppar att känna sig
obekväma, utsatta, synliga, annorlunda, när de upptar detta utrymme”.139 Vad som
händer när rum görs vita är att vissa individer inte passerar vilket medför att de
osynliggörs samtidigt som de blir framträdande och synbara genom att avvika och
“stå ut”.140 Idén om vita kroppars likhet kan sättas i relation till Mattssons
resonemang om ett “transnationellt imaginärt rum”, som är en typ av mental
samhörighet som skapar närhet mellan vita människor världen över. Den vita
kroppen kan i rummet relatera till vissa andra kroppars föreställda likhet men så
även till rummets likhet i så motto att rummet har antagit “vita kvaliteter”, på så
vis formas en spegelbilds-effekt: kroppen speglar rummet samtidigt som rummet
återger en bild av den kropp som bebor det, vilket leder till att vita kroppar känner
sig bekväma och hemmahörande.141 Samtidigt blir rummet/organisationen som
anser sig “vara” mångkulturell en plats som antas vara präglad av lycka,
engagemang, jämlikhet och antirasism då mångfaldsarbete, enligt Ahmed,
förutsätts skapa och sprida känslor av lycka.142 Inom vita kollektiva rum, såsom
organisationer/institutioner menar Ahmed att icke-vita individer blir tecken, som

136 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 126. 
137 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 134. 
138 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 134 f. 
139 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 136. 
140 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 138.  
141 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 138. 
142 Ahmed, S. (2011), “Att förkroppsliga mångfald”, s. 241.
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ett bevis för, att organisationen är mångfaldig. På så sätt blir mångfalden något
glädjande, något som indikerar att rasismen tycks ha besegrats.143

143 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 146.
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Framställningar av begreppen mångkultur, kultur och 
etnicitet

Mångkultur representeras på varierande sätt i källmaterialet. De flesta av
artikelförfattarna har ingen definition av begreppet, utan förhåller sig till det som
en etablerad forskningsterm och självklar samhällsstruktur. I flera av texterna
förenas dock idén om mångkultur med angränsande begrepp som kultur och
etnicitet, samt med en mer eller mindre tydlig bild av olikheter och skillnader
mellan olika grupper av människor. Yelena Jönsson-Lanevska är den enda av de
författare som ingår i vårt källmaterial som har en tydlig definition av mångkultur.
Hon skriver: 

Multiculturalism or cultural pluralism (the last term is often used as a wider concept) is used
to signify acceptance of cultural differences in society. It is also used to signify a social model
where different groups are allowed free scope for expressing the distinctive features of their
cultures.144 

Jönsson-Lanevska använder sig av etnologen Karl-Olov Arnstbergs definition av
mångkultur: som ett socialt ideal nära knutet till tankar om olika folkgrupper och
kulturutövanden. Kultur förklaras här som ett antal regler, värderingar och
symboler som omfattas och upprätthålls av en viss grupp människor, även denna
förståelse hämtar hon från Arnstberg.145 En liknande framställning av
kulturbegreppet finns hos Elbeshausen och Skov. När de tog kontakt med två
muslimska organisationer i Holbæk, “Turkish-Islamic cultural center” och
“Somali-Danish Association”, framkommer att författarna blev väl mottagna när
de bad att få träffa respondenterna, men att det också fanns gränser för vad som
gick att prata om:

The respondents were happy to tell about their relations with Danish cultural institutions and
the association’s functions relative to their own ethnic group and Danish society as a whole.
There were, however, limits. When trying to talk about culturally determined differences in

144 Jönsson-Lanevska,Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”,  s. 129.
145 Jönsson-Lanevska,Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”  s. 129.
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childrearing, a silent rebuff was the result. An important result then, is that mutual trust must
be built over time and that openness, communicatively speaking, rests on mutual trust.146 

Elbeshausen och Skov tar upp kulturellt determinerade skillnader kring
barnuppfostran, men får inget gehör för detta hos respondenterna. Mellan vilka
grupper det skulle finnas kulturellt determinerade skillnader uttrycks inte i citatet,
men med tanke på att respondenterna kommer från muslimska organisationer och
att det är deras relationer med det danska samhället som berörs i citatet, går det att
tolka som att muslimer antas företräda en viss kultur och Danmarks övriga, icke-
muslimska, befolkning en annan. Enligt författarna är samtalsämnet svårt att
närma sig eftersom att ömsesidig tillit inte hunnit utvecklas mellan dem och
respondenterna. Ömsesidig tillit som byggts upp över tid ses då som en aspekt
som kan resultera i bättre kommunikation. Senare i uppsatsen återkommer vi till
idéer om religion, kultur och identitet i “Representationer av den andre och
annanhet”. Idén om kulturellt determinerade skillnader går, liksom Jönsson-
Lanevskas tankar om kultur, i linje med en uppfattning som Jones menar företräds
av Nationalencyklopedin, som vi tidigare skrev om i “Mångkultur, kultur och
etnicitet”. Jones härleder denna till ett antropologiskt åberopande av värderingar
och traditioner samt essentialistiska kopplingar till geografisk hemhörighet.147 
 Flera av författarna uttrycker en uppfattning om mångkultur som
kan jämföras med Nationalencyklopedins definition. Audunson menar att
förståelsen av mångkultur i dagligt tal ofta är kopplad till invandrare som
“strömmar in” till Europa från länder i Tredje världen: 

That development probably creates the most important multicultural challenge our societies
are facing, but multiculturalism is more than that. Today there are also gaps between
generations, between social and educational groups etc. And still we have the challenge of
ethnic and cultural minorities with a long history in our countries, for example the Lapps and
Romany (gypsies). Multiculturalism, then, describes a complex reality.148 

Här är mångkultur kopplat till klyftor/gap/skillnader samt komplexitet. Det är
dock viktigt att påpeka att Audunson inte enbart framställer kultur, etnicitet och
migration som de aspekter som utgör mångkultur, utan även kategorier såsom
ålder, klass och utbildningsnivå. Liksom Audunson menar Ronström, vilket vi
visade i bakgrundskapitlet, att mångkultur kan syfta på olika identitetskategorier,
såsom klass, genus och ålder, men i den praktiska användningen framförallt är

146 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in a multicultural space: a case study of integration
processes in local communities”, s. 135. 
147 Jones, N. (2012), “Vem är mångkulturell och vem är inte mångkulturell?”, s. 28 f. 
148 Audunson, R. (2005), “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The
necessity of low-intensive meeting-places”, s. 430.  
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knuten till etniska grupper, att mångkultur närmast har blivit en synonym till
mångetnisk.149 Den metonymiska närheten mellan mångkultur och gap eller klyftor
mellan olika grupper av människor på basis av olikheter medför att mångkultur får
betydelse av (åt-)skillnad. Att Audunson använder ordet ‘inströmma’ (“the influx
of immigrants”), ger associationer till något okontrollerat: invandrare som
strömmar in till Europa.150 Vokabuläret liknar det som Ahmed beskriver som
rädslans språk. Metaforer med strömmar och översvämningar skapar en bild av
den andre som påträngande, ett hot som den föreställda nationen måste skydda sig
mot.151 Mot bakgrund av rädslans språk blir även de skillnader som den andra
antas föra med sig till Europa hotfulla.

I ett stycke längre ned i artikeln förefaller det dock som att
mångkultur främst har att göra med skillnader mellan människor som har
invandrat och människor som inte har invandrat till Europa. Audunson skriver att
mångkultur inte är ett nytt fenomen och menar att folkbiblioteket kan betraktas
som ett barn av den amerikanska mångkulturalismen, som uppstod i mitten av
1800-talet: “The influx of millions of immigrants to the US created a need for
introducing them to the American political culture - creating US citizens out of
people with diverse national and cultural backgrounds.”152 Här sammanförs
mångkultur med kultur-begreppet: skilda kulturer leder till mångkultur. Samtidigt
framgår ovan att förhållandet mellan kultur och mångkultur är komplicerat och
laddat med olika föreställningar. Mångkultur verkar inte så mycket handla om att
olika kulturer ska komma till uttryck och existera sida vid sida hos Audunson, en
hållning som däremot Jönsson-Lanevska företräder, utan mer om att den andre ska
assimileras in i en föreställd majoritetskultur. I den svenska debatten om islam
och muslimer menar Gardell att integration ofta förväxlas med assimilation.
Integration har att göra med tillträde till det gemensamma, såsom skola, sjukvård,
arbets- och bostadsmarknad etcetera, oavsett exempelvis genus-, religions- eller
etnisk tillhörighet. Assimilering har mer att göra med att en grupp eller individ
efterliknar majoritetskulturen, alltså en form av likriktningsprocess.153 Denna
senare hållning kan sägas ta sig uttryck i citaten av Audunson.

Ragnar Audunson, Sophie Essmat och Svanhild Aabø framhåller att
många av de viktigaste utmaningarna för västvärlden idag har att göra med frågan
om hur invandrare från länder utanför Europa ska integreras i västerländska
samhällen: “[...] [T]hus realizing the potential of globalization and
multiculturalism, and avoid threats such as ghettoization of migrant groups and
149 Ronström, O. (2004), “Mångfald och mångkultur”, s. 148. 
150 “Influx” kan även betyda exempelvis inflöde, tillströmning och riklig tillförsel. Ordet kan associeras till
naturfenomen/vatten. Det var vanligt att under kolonialismen sammanföra den andre med idéer om naturen
för att legitimera föreställningen om svarta människor som vilda, djuriska och känslostyrda, varför ordvalet
kan ses som extra problematiskt i sammanhanget.    
151 Ahmed, S. (2011), “Affektekonomier”, s. 84. 
152 Audunson, R. (2005), “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The
necessity of low-intensive meeting-places”, s. 430.  
153 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 173.
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increased conflict between ethnic groups.”154 Den potential som mångkultur antas
bära på förklaras inte närmre av författarna. Samtidigt framställs mångkultur som
en utmaning och potentiellt hotfull då människor som invandrat inte införlivas i
samhället. Vem eller vad som är eventuellt hotad/-t framgår emellertid inte. Även
Elbeshausen och Skov skriver om etniska konflikter, i samband med vad de kallar
en dubbel moderniseringsprocess: 

It can be noted that a continuing modernizing process combined with functional
differentiation has not reduced ethnically motivated conflict or made them less explosive.
Ethnic groups are located in the periphery and their reality is, culturally and socially, seen as
transnational. In order to find a place in Western societies, ethnic groups have to mobilize the
necessary social capital. Inside ethnic networks and especially in ethnic associations the
organization and strengthening of social capital is noted. It is, however, inward-looking and
to a certain extent, also bonding.155

Enligt Elbeshausen och Skov måste etniska minoritetsgrupper mobilisera sitt
sociala kapital, orientera sig mot majoritetssamhället snarare än mot den egna
gruppen, för att få en plats i västerländska samhällen. Även här tycks det vara
segregation och skillnader som ligger till grund för konflikter, samtidigt läggs det
integrerande ansvaret hos minoriteterna. Också Audunson framställer mångkultur
och digitalisering som bärande på potentiellt negativa risker och även positiva
möjligheter: 

To the extent we succeed in establishing arenas where people belonging to different cultures
can meet and communicate, tolerence will probably grow. But enhanced communication is a
possibility. It will not realise itself automatically. Today’s digital and multicultural society
also contains possibilities drawing in the direction of individualisation and fragmentation. A
conscious political strategy is necessary if we are to realise the positive potentials of
digitisation and multiculturalism and avoid the negative ones. [...] Communication across the
boundaries seperating these groups or is fragmentation with the negative consequences it will
have for democracy and social cohesion, inevitable?156

Likt hos Audunson, Essmat och Aabø framgår det inte i artikeln vilka
mångkulturens positiva potentialer är. Dock står att de kan förverkligas genom
kommunikation och möten. Risker med mångkultur och digitalisering är ett
fragmenterat och individualiserat samhälle, dock nämns inget om hot, men att de
negativa aspekterna kan få konsekvenser för demokratin och social

154 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
220.  
155 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in a multicultural space: a case study of integration
processes in local communities”, s. 139.
156 Audunson, R. (2005), “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The
necessity of low-intensive meeting-places”, s. 433.  
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sammanhållning. Även här tycks risken med mångkultur vara just segregation.
Audunson, Essmat och Aabø uttrycker i sin artikel inte explicit att det hotande
med mångkulturen handlar om skillnader mellan människor, men skriver sedan:
“Libraries, then, seem to have a potential for helping society meet the challenges
of multiculturalism and migration.”157 Här kopplas utmaningen med mångkultur
samman med migration. Därmed förstärks sambandet mellan mångkultur och
skillnader mellan grupper av människor från olika länder. För att
mångkulturalismen ska vara lyckad krävs att invandrarna integreras (läs
assimileras) och där tilldelas biblioteket en roll som hjälpande, en aspekt som vi
återkommer till senare. Med hjälp av Ahmed går förhållandet mellan den goda
och hotfulla mångkulturen att förstå som att: “Integration blir det som utlovar
lycka (om vi bara blandas skulle vi vara lyckliga) genom att omvandla negativa
känslor (läs icke-integrerade invandrare) till positiva känslor (läs integrerade
invandrare).”158

Hos vissa artikelförfattare framställs mångkultur som framförallt
bestående av avlägsna kulturer som möts och möter en inhemsk, som knappt
betecknas som kultur utan är något förgivettaget. Aabø och Audunsons skriver om
en mångkulturell interaktion genom dialog mellan migranter från Pakistan,
Somalia, Tukiet, Iran, Palestina och Irak: “[...] [P]eople who have come to
Norway from distant cultures”.159 Detta kan liknas vid hur Ronström skriver om
kulturer/etniciteter och svenskar, hur den egna kulturen inte ses bära en
kultur/etnicitet utan endast de avlägsna.160 Också Berger skiljer på dansk och
etnisk/mångetnisk samt anammar i samband med detta en slags renhetsretorik då
hon jämför ren dansk population och multietnisk: “Denmark has moved from a
situation in which there was almost purely Danish population, towards a
multiethnic society.”161

Den goda och trendiga mångkulturen

I materialet skrivs det mångkulturella samhället, eller snarare migrationen och den
globala rörligheten, i några artiklar fram som en trend. Audunson, Essmat och
Aabø beskriver det som en “[...] major trend in today's globalized world”.162 Även
Aabø, Audunson och Vårheim tar upp mångkulturalism, tillsammans med
157 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
220.  
158 Ahmed, S. (2011), “Mångkulturalism och löftet om lycka”, s. 192. 
159 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
160 Se till exempel vårt resonemang i kapitlet “Mångkultur/kultur/etnicitet” samt Ronström, O. (2004),
“Mångfald och mångkultur”, s. 148.
161 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 80.
162 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
220. 
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digitalisering, som dominerande trender vilka formar dagens samhälle.163 I artikeln
betonas att samhället genom dessa trender blivit mer komplext och fragmenterat,
varför biblioteket som mötesplats blivit allt viktigare. Att framställa mångkultur
eller migration som en trend riskerar dock att osynliggöra skillnader då det gäller
sociala förutsättningar. Trendretoriken får det att låta som att migration är något
individen väljer, vilket kan jämföras med kommersialistiskt tal, likt Ahmeds tanke
om mångfald som säljande varumärke för institutioner.164 Vi återkommer till
tankar om migrering i förhållande till valfrihet i kapitlet ”Representationer av den
andre och annanhet”.

I källmaterialet märks en förståelse av mångkultur som något
positivt, i linje med hur det uttrycks i IFLA:s mångkulturella manifest som vi
inledningsvis tog upp. Jönsson-Lanevska framhåller i likhet med IFLA, vikten av
att utveckla ett harmoniskt mångkulturellt samhälle.165 Hon ger även uttryck för en
idé om mångkultur som en fredlig samexistens mellan människor från olika
kulturer, mentaliteter och religioner. Hon kopplar således samman kultur med
mentalitet och religion. Vi återkommer till religionens betydelse för begreppen
kultur och identitet i “Representationer av den andre och annanhet”. Jönsson-
Lanevska åberopar UNESCO:s framhållande av gynnandet av kulturell mångfald
via interkulturell dialog genom att referera till en officiell rapport av svenska
regeringen: “[...] [I]t is important to place the identity in the centre despite the
major differences between migrants with different ethnic origin.”166 I denna
formulering anas ett särhållande av identitet och etnicitet. Hon betonar att det är
viktigt att ta hänsyn till skillnader baserade på ursprungsland, religion, utbildning,
livsmodell och seder i den interkulturella dialogen. Även om de positiva
aspekterna kringgärdar mångkulturbegreppet i Jönsson-Lanevskas artikel
framställs integration inte bara som berikande utan även ångestskapande. Hon
beskriver hur de flesta länder idag är heterogena och att det finns många problem
kopplade till det mångkulturella samhället som inte är lösta samt att
anpassningsprocesser “[...] not always lead to the successful 'happy end' when the
migrants find their own place in the life of society and are considered as equals by
the others”.167 Hon hänvisar bland annat till forskare som framhållit att
majoritetskulturen i Sverige är homogen och sluten: “[...] There is a problem how
the predominant national identity can become more open and flexible towards
minorities, as well as the other way around.”168 Hennes lösning är, likt Jones, att
försöka förstå, att öppna sig och lyssna.169 Jönsson-Lanevska skriver:

163 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”, s.
16. 
164 Ahmed, S. (2011), “Att förkroppsliga mångfald”, s. 238 f.
165 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understandning: Swedish libraries and immigrants”, s. 128.
166 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 129.
167 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 139.
168 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 129.
169 Se till exempel Jones, N. (2012), Försök att förstå - folkbibliotek, rasism och platsens politik, passim. 
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“Nevertheless the will to understand somebody’s position is the first step towards
respect and co-operation. In turn, information developed into knowledge gives
birth to understanding.”170 Dock menar Jones till skillnad från Jönsson-Lanevska
att den vita individen inte har den primära kunskapen om allt utan behöver lyssna
till andras berättelser, vilket kan sättas i relation till Spivaks resonemang om hur
den subalterna inte haft någon egen möjlighet till tal.171

Också Aabø och Audunson belyser den positiva mångfalden. De
skriver: “To study in an industrious atmosphere with people of different ages,
ethnicities, backgrounds, and purposes seems stimulating - and recognizing
otherness seems to be an integral part of this setting.”172 Artikeln redogör för hur
informanterna i ett medelklassområde väljer folkbiblioteket som studieplats på
grund av den pluralistiska sammansättningen av användargrupper. En informant
betonar att hon ibland samtalar med främlingar och har lärt känna en person med
“social disability benefits”, vilket författarna ser som ett exempel på ett gott
kulturmöte.173 Representationen av den positiva mångfalden i Aabø och
Audunsons artikel utgår från det vita och privilegierade subjektets perspektiv, ett
perspektiv som känner igen annanheten och berikas av den. Annanheten kan i
exemplen bero av ålder, etnicitet, bakgrund eller funktion. Att informanten
samtalar och lär känna den andre, närmar sig den andre, skulle med Ahmed kunna
läsas som en mångkulturell berättelse som omformulerar våldet, eller skammen
över det koloniala förflutna, som samarbete.174 Också senare i artikeln betonas igen
att det är viktigt att möta människor som representerar olika värderingar, kulturer
och intressen samt att även användare i de mest homogena medelklassbiblioteken
exponeras för pluralism: 

Even in the most homogeneous of these three communities, the middle-class, one is exposed
to pluralism in the sense of different ethnic groups, different cultural expressions, different
age groups, and marginalized people in the library. [---] Can people in these private bubbles
nevertheless recognize people that are different from themselves? It seems as if the answer to
that question is yes. When people who were studying in the library were interviewed and
asked about the reason for studying there instead of using a university or a college library, the
rewarding experience of observing the pluralism in the public library was one of the reasons
referred to.175 

Artikelns perspektiv är ett perspektiv som anser sig besitta kunskap om
annanheten. Det betonas att människorna på biblioteket i ett medelklassområde
känner igen människor som är annorlunda än dem själva. Ahmed och bell hooks

170 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 129.
171 Spivak, G.C. (2014), “Kan den subalterna tala?”, s. 232 f.
172 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
173 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
174 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 49.
175 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 146.
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skriver om hur det västerländska subjektet, i samband med konsumerandet av
annanhet, antas kunna “ta till sig skillnaden och därför vet skillnaden”.176 Ahmed
undersöker hur dessa berättelser får epistemologisk auktoritet, och talar då om
passerande. Passerandet hänger hos Ahmed samman med att olika individer har
olika tillträde till olika positioneringar och rum.177 Den vita forskarpositionen som
artikeln uttrycker kan alltså sägas ge utrymme för att både närma sig och skjuta
ifrån sig den andre genom att samla och formulera kunskap om den.

De flesta artikelförfattarna kan sägas ligga nära det vita
subjektet/forskarsubjektet. En som skiljer ut sig lite i detta avseende är Jönsson-
Lanevska som själv har migrerat till Sverige och skriver fram upplevelsen av den
positionen: “A circumstance that surprised the author, as a newcomer in Sweden,
was the multinational population.”178 En position som sedermera inte beaktas
vidare i artikeln där hon intervjuat bibliotekarier. Jönsson-Lanevska förknippar ett
välfungerande mångkulturellt samhälle med valfrihet och kunskap: 

If the multicultural society is regarded as an ideal society, we start out from that moral value
which is associated with cultural independence. This signifies that a lifestyle or culture should
not be forced upon an individual. This also signifies that the individual should be given a
number of cultural choices – opportunities to fulfil him/herself. Information and multicultural
education are central in this process.179 

Hon har alltså en rörlig syn på kultur och identitet, och ser det som positioner som
ska kunna väljas. Hon uttrycker även en idé om nationaliteter uppvisade genom
kläder eller röster/accenter, något som görs, till exempel i stadsrummet, då hon
beskriver hur hon ny i Sverige förvånades av “[...] the multinational population
with different accents heard and clothing styles seen along the streets”. 180 Idéerna
om hur kulturella skillnader görs genom till exempel kläder och röster kan sättas i
relation till Ahmed och Butlers teorier om hur vithet respektive genus görs i
socialkonstruktivistisk anda. Dock finns en väsentlig skillnad, i Ahmed och
Butlers förståelse är positionerna inte fria för vem som helst att välja. Ahmed
menar att vitheten kan betraktas som en vana eller ett kroppsligt arv, i linje med
en förståelse av vithet som något performativt, då vanan är vad kroppar på
upprepande sätt gör och iscensätter. Vanorna påverkar vilka handlingar individer

176 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 50.
177 de los Reyes menar, i likhet med Ahmed, att kunskapsproduktionen har en central betydelse i skapandet
och stigmatiseringen av av den underordnade andre, vilket således både postkolonial teori samt kritisk
vithetsteori har visat. Se de los Reyes, P. (2011), “Postkolonial feminism: anteckningar om ett fält i rörelse”,
s. 33. 
178 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 128.
179 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 128 f.
180 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 128.
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kan och inte kan göra.181 Vi återkommer till kläder och genus i “Kläder som
genusmarkör”.

Aabø och Audunson talar om hur biblioteket som mötesplats för
människor med olika åldrar, etniska, kulturella, sociala, religiösa och
utbildningsmässiga bakgrunder är unik och har potential att främja “[...] social
inclusion and the minimal degree of communality in norms and values that
citizenship presupposes”.182 Här märks en idé om en god mångkultur, genom
delade normer och värderingar, och att biblioteket som institution är en plats där
social integration kan ske. Enandet kring gemensamma normer och värderingar
kopplas samman med medborgarskap och också, som snart blir tydligt, med
demokrati, berikande och tolerans. Även om Aabø och Audunson redogör för hur
informanter stiftar bekantskap med främlingar, visar deras studie oftare exempel
på icke-verbal kommunikation: 

The interactions observed between users with different cultural backgrounds were in most
cases indirect and nonverbal. Users belonging to the majority culture were exposed to
marginalized groups, such as people who looked like they were drug addicts or homeless;
users with different cultural backgrounds were sitting side by side in the same sitting area or
reading room, standing in the same line in front of the information desk, or passing each other
between the shelves. Direct verbal communication across cultural belongings was observed
relatively seldom.183 

Att majoritetskulturen utsätts (”exposed”) för marginaliserade grupper visar på en
värdering och positionering. Skillnaden förstärks i citatet genom att koppla
minoriteter till droger och hemlöshet, vilket återigen skulle kunna ses som ett
exempel på den hotfulla mångkulturen. Ahmed skriver angående diskursen kring
den “farliga främlingen” att den “påminner om att fara ofta antas komma från en
plats utanför samhällsgemenskapen, eller från outsiders, de där människorna som
‘inte hör hemma’.”184 Detta är en typ av kulturmöte där majoriteten får se att
minoriteter finns, men utan att integration sker, också följande citat illustrerar
detta: 

As a locale accepting otherness and pluralism, the library seems to be a very tolerent place.
One example is the apparently homeless person observed in the multicultural library. He was
sitting in one of the sitting areas, his feet on the table, smelling badly. Although no one would
sit at the same table, he was accepted.185 

Här sammanförs tolerans med acceptans, acceptansen tycks här innebära att
övriga besökare låter dem hemlösa mannen vara, trots att han luktar illa och har

181 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 134 f. 
182 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 148.
183 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 146.
184 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 143.
185 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 147. 
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fötterna på bordet får han vara på biblioteket. Vi menade i föregående kapitel att
mångkultur, även om den representeras på lite varierande sätt, ofta namnges som
en utmaning. Utmaningen sammanbinds med kulturella och etniska skillnader
som genom integration ska utjämnas. Detta kan alltså ses som ett exempel på en
situation då integrationen/mötet/utmaningen inte lyckas. I artiklarna finns
tendenser till att både vilja låta skillnaderna finnas och att vilja jämna ut dem.
Jönsson-Lanevska fokuserar på att behålla skillnaderna, eller risken med en total
utjämning: “The loss of cultural identity and the transformation of the society into
a faceless mass are tremendously dangerous. Swedish cultural policy is directed at
the preservation of the unique identity in the multicultural society.”186 Behållandet
av skillnaderna motiveras ofta, i den positiva mångkulturens anda, med ett
berikande. Jönsson-Lanevska skriver vidare: 

It is also clear that multiculturalism is looked upon as a positive phenomenon connected with,
and supported by, the values of democracy and freedom. Immigrants are representatives of
different cultures, persuasions and languages. This is not only acceptable but also truly
enriching for the society as a whole.187 

Hon ger uttryck för ett slags pragmatiskt synsätt på kultur, det vill säga att
invandrare företräder kulturer, alltså kopplas ihop med dem på ett essentialistiskt
vis, och inte bara får ”vara” utan ska ”bidra”. Andra fokuserar snarare på ett aktivt
handlande hos majoritetskulturen än invandraren, detta i form av tolerans.
Audunson uttolkar demokrati och tolerans i mångkulturbegreppet. Mångkultur
blir ett bevis på ett samhälles demokratiska och toleranta struktur, men ses
samtidigt som något problematiskt, eftersom demokrati kräver en kollektiv
gemenskap eller, vilket framhållits i andra artiklar, konsensus kring normer och
värderingar. Audunson tar upp detta som ett demokratiskt problem: 

Democracy, understood as a society based on broad public participation and as a society
where one reaches collective decisions based on public deliberations, presupposes a degree of
cultural community. How can one promote that critical degree of cultural community at the
same time as one promotes and stimulates diversity and multiculturalism.188 

Viljan till både skillnad och utjämning kan alltså ses som paradoxal i förhållande
till en demokratisk strävan. Mångkultur, oavsett om den tilldelas positiva värden
eller framställs som potentiellt hotande, tycks ofta handla om att den andra ska
assimileras in i en redan definierad majoritetskultur på majoritetens villkor.  

186 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 137.
187 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 137.
188 Audunson, R. (2004), “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The
necessity of low-intensive meeting-places”, s. 432.
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Biblioteket som plats och bibliotekets roll

Mötesplatsen

I många av artiklarna som vi studerar diskuteras bibliotekets roll och funktion som
mötesplats i förhållande till användargruppen invandrare. Flera av
artikelförfattarna, särskilt de som tillhör PLACE-projektet, använder sig av socialt
kapital och tillit som analytiska kategorier. Socialt kapital tillämpas många gånger
i enlighet med Robert D. Putnams beskrivning av begreppet som en form av
generaliserad ömsesidighet, som kommer av tillit, mellan samhällets medborgare.
Enligt Aabø och Audunson handlar socialt kapital om, “[...] a feature of social
organization, such as trust, norms, or networks that improve the efficiency of
society by facilitating coordinated action and reducing transaction costs”.189 Det är
alltså en typ av social funktion som genom förtroenden, som etableras via normer
och nätverk, organiserar det sociala livet i ett samhälle. Ulvik framhåller en
liknande förståelse av begreppet: ”[...] [S]ocial capital is the glue binding society
together, the glue consisting of trust, common values and norms, stable social
relations and involvement in activities, including activities at the public library.”190

I tolkningen av begreppet, som ett lim som håller ihop samhället genom bland
annat tillit, värderingar och normer, blir socialt kapital både en metod för och ett
bevis på ett välmående och fungerande samhälle. Biblioteket blir med detta en
viktig plats som genererar socialt kapital genom att sprida information och främja
deltagande i olika aktiviteter. Aabø, Audunson och Vårheim menar även att det
finns två olika former av socialt kapital, dels en specificerad form som liknar den
begreppsförståelse som ovannämnda författare ger uttryck för. Dels en
generaliserad form som etablerar tillit med hjälp av socialt kapital. Enligt
författarna kan denna tillit minska avstånd mellan olika grupper i samhället,
genom exempelvis nätverk. De skriver: 

189 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 141. 
190 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 155. 
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In order for the positive promises of multiculturalism to be realized, it is necessary to build
bridging social capital in the form of arenas where people are exposed to other values and
interests than those they adhere to themselves.191 

Här betonas att det är enklare att dela socialt kapital om människors olika värden
och intressen synliggörs på platser som biblioteket, på så sätt kan den positiva
mångkulturen förverkligas. Därmed framkommer att det är enklare att tolerera
skillnader mellan människor om skillnaden går att se, vilket i längden gör
skillnaden förståelig. Om vi kopplar detta till artikelförfattarnas syn på en god
integrerad mångkultur som en utmaning innefattar den alltså synliga skillnader.
Också Vårheim tar upp generaliserad tillit och menar att den är ett uttryck för och
ett resultat av goda integrationsprocesser, men betonar även att: “Most research on
social trust and the associated concept of social capital has found that ethnic
diversity in the population drives down levels of trust.”192 Han framhåller dock att
senare forskning har visat på mer positiva resultat och menar att biblioteket
därmed är en viktig plats för att skapa generell tillit.193

Biblioteket kan enligt författarna generera socialt kapital mellan
människor eftersom det kan ses som en lågintensiv mötesplats. Aabø, Audunson
och Vårheim förstår lågintensiva mötesplatser som ställen där deltagare utsätts för
annanhet (“otherness”), genom att ta del av andra värderingar och intressen än
dem som individen i fråga företräder. Högintensiva mötesplatser karaktäriseras, i
motsats till lågintensiva, av möten som präglas av samförstånd och
överensstämmelse vad gäller bland annat intressen och värderingar.194 Ulvik menar
exempelvis att när biblioteket i Thorsov startade en reminiscens-grupp med syfte
att samla in migranters erfarenheter och minnen, var avsikten att förhindra, “[...]
isolation, and obtain cultural integration, stimulation, empowerment, friendship
and community building”.195 Ambitionen med arbetet går i linje med idén om att
utveckla och dela socialt kapital mellan människor, där biblioteket som en
lågintensiv mötesplats antas skapa dialoger över kulturella och etniska gränser.
Ulvik skriver: 

When planning the project, it was assigned the title ‘Memories build bridges between
cultures’, and the aim was formulated as follows: ‘We wish to use memories from the past to
achieve good cooperation in the present.196 

191 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”, s.
17.  
192 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 62. 
193 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 62. 
194 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”, s.
17.  
195 Synnøve, U. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 156. 
196 Synnøve, U. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 157. 
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Här framkommer hur socialt kapital, som biblioteket som en lågintensiv
mötesplats ska etablera, också tilldelas en sorts samhällelig funktion. Genom att
minnas det förflutna är det möjligt att uppnå ett gott interkulturellt samarbete i
nuet. Vilka dessa förflutna minnen är nämns inte i artikeln, men det är rimligt att
tänka att minnena på något sätt är laddade: den konfliktfyllda historien ska med
hjälpa av bibliotekets minnesarbete ge goda samarbeten här och nu. Historien är
på så sätt något skamligt som ska ge lärdom. Ahmed menar dock att känslor av
skam för det förflutna är paradoxala, de erkänner visserligen orättvisor begångna
mot andra samtidigt som de ligger till grund för ett slags nationsskapande.
Nationen ges en möjlighet att “känna sig lite bättre” då den bekänner det
förgångna, en process som på samma gång inkluderar och exkluderar vissa
människor.197 Minnesarbetet blir på så vis ett sätt att sätta punkt för historien och
idén om den goda mångkulturen blir genomförbar. Den blir ett positivt värde som
till exempel nationen, ett sällskap eller en institution kan sägas ha. 

Bibliotekets förhållningssätt till användaren 

Bibliotekets förhållningssätt i relation till invandraren som användargrupp
framställs i artiklarna dels som hjälpande och dels informativ och fostrande. I den
senare förståelsen framhålls ofta att biblioteket ska lära och informera den andre
om “det nya landets” kultur, traditioner, språk och sociala normer. Som hjälpande
beskrivs många gånger hur bibl io teket kan bis tå invandrare i
integrationsprocessen och samtidigt göra det möjligt för dem att ha fortsatt
kontakt med sin ursprungskultur. Men ofta glider dessa attityder in i varandra, i
bemärkelsen att den hjälpande blir fostrande och tvärtom. Bibliotekets
förhållningssätt skrivs också fram i förhållande till biblioteket som mötesplats
(hög- och lågintensiv) och analyseras ofta utefter tankar om hur mycket tillit som
finns från invandrarens sida gentemot biblioteket som institution. Audunson,
Essmat och Aabø skriver att biblioteket kan erbjuda migranter information som de
behöver för att anpassa sig till sina nya omständigheter, samtidigt som biblioteket
kan:

provide [...] the opportunities of keeping in touch with their culture of origin; and for being a
meeting place that facilitates communication and offers bridges between the minority cultures
and the majority cultures.198 

197 Ahmed, S. (2011), “Olustens politik” s. 96 f. 
198 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
220.  
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Här framstår biblioteket främst som hjälpande då det erbjuder invandrare tillgång
till information som rör så kallade nya förhållanden, parallellt med information
om vad som tolkas som den ursprungliga kulturen. Dessa nya omständigheter som
migranter förmodas befinna sig i utvecklas inte närmre. Som mötesplats betonas
att biblioteket främjar kommunikation och låter broar etableras mellan minoritets-
och majoritetskulturer, en aspekt som vi återkommer till i “Bibliotekets roller i
relation till användargruppen invandrare”. Senare skriver författarna att
biblioteket verkade ha en viktig funktion i kvinnornas integrationsprocess,
speciellt vid inlärning av norska språket och när det kom till att lära sig om
rättigheter och skyldigheter i det nya landet: 

The library stood as an arena that allowed for legitimate peripheral participation, where the
migrants started by learning about social life, customs, and habits in the new country from a
distance, by observing and reading, and then gradually becoming involved as more active
participants in the library's organized activities.199

Här framställs biblioteket som en arena, en definition som är återkommande i
flera artiklar, sex av nio använder ordet, oftast synonymt med plats, men
intressant att notera är även ordets betydelse: skådeplats/scen. 200 P å
scenen/skådeplatsen äger iscensättande rum, vilket kan kopplas till betonandet av
hur invandrarkvinnorna på biblioteket lär sig att “spela den norska rollen”. I
artikeln beksrivs hur de lär sig om det sociala livet, traditioner och normer i Norge
genom att observera och läsa, till en början på avstånd för att sedan bli mer aktiva
i bibliotekets aktiviteter. I detta sammanhang representeras biblioteket som
fostrande och informativ då biblioteket lär ut och informerar kvinnorna om livet i
Norge. Samtidigt glider detta förhållningssätt in i det hjälpande då biblioteket
beskrivs som viktigt för kvinnornas integrationsprocess, som i resonemanget
framställs som ett slags utvecklingsprojekt. En liknande syn på utveckling, den
utvecklingsoptimistiska, framkommer när författarna skriver att:

 [...] [S]everal respondents reported that they started out reading children's books and then, as
their language skills improved, moved to books for adults, [this] can be seen as an expression
of the library as an arena for stepwise learning and integration and, thus, as an arena for
legitimate peripheral participation.201 

Den lärande funktionen i samband med språkförmedling framkommer också hos
Jönsson-Lanevska: “People in the district come and go, but this means that there
are always new families who need to understand that language is the foundation

199 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
226. 
200 Svenska akademiens ordlista.
201 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
226. 
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of their success in a new country, their source of knowledge, their weapon and
their power.”202 Här blir också språket ett medel för att lyckas i det “nya landet”,
ett sätt att integrera.  Den lärande attityden framträder också när hon skriver att: 

Among the roles of libraries are to educate, to inform and to bring people together. The
author also argues that libraries should impose upon themselves the duty of preparing
newcomers for citizenship, when the migrants are sustained through the initial period of
hardships believing that there is a better life to come.203

Biblioteket ska förutom att lära migranter förbereda dem för vad medborgarskapet
innebär. En tanke som även kan sägas framträda hos Audunson, Essmat och Aabø
ovan. I representationen av biblioteket som hjälpande migranter, speciellt i
samband med integrationsprocessen, ryms en tanke om biblioteket som hjälpande
samhället (den goda mångkulturen). Det som framställs som bra för individen
(integration) är också bra för samhället (konfliktfri mångkulturalism).Flera av
artikelförfattarna framställer biblioteket som i första hand hjälpande. Vårheim
framhåller: 

However, they [the immigrants] are in a relatively peaceful city, there are no segregated
ethnic communities, the library has a central location, and it is perceived as offering a helping
hand in this period of transition between lack of attachment and integration in Norwegian
society.204 

Här skildras hur biblioteket är en del av en sorts trygg stadszon och agerar
hjälpande mot invandrare innan de blivit integrerade i det norska samhället, då de
är i vad Vårheim kallar för en övergångsfas. Integrationen av den andre framställs
som enkel i sammanhanget då hotbilder som segregering och sociala problem
beskrivs som frånvarande. Också hos Vårheim sammankopplas biblioteket med
trygghet, av en bibliotekarie, genom att liknas vid ett andra hem för migranter:
“The library becomes their second home; It is viewed as a helper, it is free, and it
is possible to get things done there, the knowledge of Norwegian increases, and it
is spacious.”205 Även Ulvik ger en bild av biblioteket som hjälpande i sin artikel
om Thorshov-biblioteket som samlar på minnen från migranter. Angående
minnesgruppens respons på arbetet skriver hon: 

202 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 136.
203 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 129.
204 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 66. 
205 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 66.  
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‘Thank you for your interest in us’, indicates that there is still a distance. This remark can also
be interpreted as gratitude, and there are often expressions of satisfaction to be heard, and
expectations regarding the next meeting.206 

Ulvik menar, utan att lägga någon värdering i det, att deltagarnas respons kan
to lkas både som e t t avs tånd, mel lan dem som de l tagare och
bibliotekarierna/forskarna som leder gruppen, och som en form av tacksamhet.
Tacksamheten skulle kunna ses som ett bevis på att biblioteket har gjort någonting
bra för en utsatt grupp i samhället. Biblioteket agerar i den betydelsen hjälpande. 

Bibliotekets roller i relation till användargruppen invandrare

Samspelet mellan biblioteket och invandraren som användargrupp karaktäriseras
flera gånger som en relation som liknar vänskap, eller en mer professionell, som
relationen mellan lärare och elev. Audunson, Svanhild och Aabø skriver att: 

The women interacted with libraries as friends, mothers, education seekers, students of the
language of their new country, information seekers, and members of their culture of origin.
[---] When describing the role of the library in the first period after coming to Norway, terms
like 'my best friend' and 'buddy' were used.207 

Författarna tolkar kvinnornas interaktion med biblioteket som exempelvis mödrar
och vänner som ett tecken på tillit gentemot biblioteket som institution. Det blir
dock tydligt att detta samspel ger utrymme för olika positioner för kvinnorna
respektive biblioteket. Biblioteket tillhandahåller information och, som framgår
ovan, lärdomar och blir därmed lärande i relation till kvinnorna som tilldelas en
sorts elev-status. Fler av artikelförfattarna ger uttryck för ett liknande förhållande,
Vårheim framhåller exempelvis: “Combining the role of librarian and teacher
made the planning and conducting of library programmes for the [immigrant]
students easier and more targeted [...].”208 Berger menar, i linje med Vårheim, att
“[...] the staff are also likely to carry out tasks, which are more or less social or
educational”.209  Denna typ av lärar- och elevroll som framställs i artiklarna blir
mer begriplig mot bakgrund av bibliotekets folkbildande tradition och Europas
koloniala historia. Loomba menar till exempel att konstruktionen av den andre

206 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 158. 
207 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
225. 
208 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 64. 
209 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 83. 
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som obildad och underlägsen hör ihop med idén om Europa som representant för
vetenskap och förnuft och dess seger över vidskepelse och vansinne.210 I kapitlet
“Framställningar av begreppen mångkultur, kultur och etnicitet” skriver vi även
om hur Audunson skildrar hur biblioteket fick en bildande roll gentemot
invandrare i USA i mitten av 1800-talet, alltså under kolonialismen. En annan bild
som skisseras av Audunson, Essmat och Aabø är det västerländska/skandinaviska
bibliotekets överlägsenhet i motsats till bibliotek i det så kallade Tredje världen.
En föreställning som även den kan tjäna som bakgrund till att bibliotekets lärarroll
blir framträdande i förhållande till den andre. Författarna skriver: 

The respondents came, with some variations, from countries where public libraries are far less
developed than in Europe, and in the Scandinavian countries in particular. [---] The libraries
they knew from their home countries were relatively inaccessible, with closed stacks, no
media other than a few books, and talking was strictly forbidden. The respondents from Iran,
however, deviated from this, having had experienced libraries with open stacks, and thus
being exposed directly to the libraries' collections of books.211 

Audunson, Essmat och Aabø kontrasterar kvinnornas erfarenheter av folkbibliotek
i tidigare hemländer mot bibliotek i Skandinavien, senare i artikeln står:

The respondents reported that when they first came to Norway and saw their local library,
they found it an attractive place. Their perception of library services, however, was colored
by their lack of library experiences in their home countries.212 

Representationen blir problematisk då den reproducerar koloniala dikotomier som
modern/omodern, bildad/outbildad, utvecklad/outvecklad etcetera. Bibliotek i
Iran, menar de med stöd hos sina informanter, har dock öppna bestånd och synliga
böcker, ändå framstår de som mindre utvecklade i förhållande till skandinaviska
bibliotek som erbjuder olika typer av medier och tillåter diskussioner och social
interaktion mellan användare. Relationen mellan biblioteket som lärande och
invandraren som ska lära sig något kan ses som en effekt av koloniala
kunskapstraditioner. Dessa typer av representationer har en tendens att
reproducera vita privilegier. Enligt Mattsson kan det handla om företräde,
tillträde, olika sätt att utöva kontroll, beslut kring saker, misstankar mot vissa
människor, möjlighet att uttala sig och ge tillsägelser och så vidare.213 Ett exempel
på hur biblioteket i rollen som lärande har ett slags (tolknings-)företräde visas då
biblioteket definierar vilken information som är relevant för migranterna.  

210 Loomba, A. (2005), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s. 34. 
211 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
223. 
212 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
223. 
213 Mattsson, K. (2014), “Vit rasism”, s. 149. 
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Audunson, Essmat och Aabø beskrev, som vi tidigare nämnde, hur biblioteket kan
fungera som en bästa vän eller “buddy”. Denna beskrivning återkommer hos flera
av deras informanter: “Mina from Afghanistan is quoted as saying that when she
lived in a community where she had no friends and acquaintances, the library
filled her empty days”.214 Eller då en annan informant berättar om sina samtal med
andra på biblioteket: “Sometimes we talked about very private things or about our
longing and difficulties. It happened that we cried together and opened our hearts
to each other.”215 Också Berger tar upp en vänskapsroll, som visserligen ofta
gränsar till en lärarroll. Hon menar att särskilt unga med minoritetsbakgrund
tenderar att utveckla en nära relation till bibliotekspersonalen: ”A particularly
intensive library use is apparent among young people who have a minority
background and are under the age of 18. They often develop close relationships
with the staff.”216 Biblioteket fungerar i citaten både som en vän och som en plats
där vänskap kan uttryckas.

I anslutning till bibliotekets roll som vän är det även intressant att
nämna att två artiklar tar upp en mer kärleksbetonad roll i och med etablerandet av
honeymoon-metaforer. Vårheim beskriver i sin artikel en så kallad honeymoon-
effekt: “This article indicates that after the first couple of years in the host country
the initial ‘honeymoon effect’ wears off.”217 Även Jönsson-Lanevska använder en
liknande term, honeymoon-fas, vilken är hämtad från en modell av Gillis Herlitz,
antropolog och etnolog vid Uppsala universitet. Hon baserar sin studie på Herlitz
modell som går ut på att nyanlända genomgår tre faser: först en smekmånad,
honeymoon-fasen, därefter en kritisk period fylld av negativa känslor och sist en
balanserande fas då kulturell integration och framgångsrik anpassning sker.218

Jönsson-Lanevska applicerar denna modell på relationen mellan biblioteket och
användargruppen invandrare: “Libraries have different methods and approaches
that can be fitted into this description of different phases of migrant adaptation.”219

Att likna rollen/relationen vid en smekmånad, en kärleksrelation, skulle med
Butler kunna ses som en slags begriplighetskris där den heterosexuella matrisen

214 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
224. 
215 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
224. 
216 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 83.
217 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 67.
218 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 128.
219 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 132.
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får träda in som förklaringsverktyg.220 Tolkningen av relationen mellan biblioteket
och migranten som en kärleksrelation med en smekmånadsfas efter att ha ingått
äktenskap kan, med tanke på artikelns publicering 2005 då samkönade äktenskap
inte var tillåtna varken i Sverige eller Norge, sägas kodas heterosexuellt och
normativt.
I flera artiklar finns en idé om biblioteket som en bro mellan gammalt och nytt
samt mellan olika kulturer. Audunson, Essmat och Aabø skriver om biblioteket
som en bro mellan minoritets- och majoritetskultur och poängterar vikten av att
upprätthålla kontakten med ursprungskulturen:  

One aspect of the library's role as a bridge to the country and culture of origin was the
provision of services — books, newspapers, and movies — in the immigrants' own languages.
The primary reason for including such documents was, from the library's side, to provide the
migrants with opportunities to stay in touch with their culture of origin.221 

Det är framförallt genom att erbjuda material på migranternas “eget språk” som
kontakten till ursprungskulturen hålls, och de menar även att broar till den nya
kulturen bildas genom att läsa böcker om det nya landet/kulturen: “One
interesting finding is that reading about Norway, seemed to have the potential of
creating bridges between the migrants' culture, history, and experiences from their
country of origin and the new country.”222 Till exempel Jönsson-Lanevska
framhåller den språkförmedlande rollen och sätter den i relation till kulturpolitiska
direktiv, både då det gäller att få tillgång till material på det nya språket och
ursprungsspråket: 

The role of the library as an informer and language instructor is emphasised by Swedish
cultural policy. Thus libraries take an active part in both introducing the immigrants into
Swedish language and giving possibilities to keep in contact with native culture and
language.223 

Detta görs bland annat genom att tillhandahålla litteratur på olika språk. För detta
ändamål upprättades till exempel Internationella biblioteket, bredvid Stockholms
stadsbibliotek, och motsvarigheter finns i de andra nordiska länderna menar
Jönsson-Lanevska.224 Brometaforen används även i Ulviks studie, som vi nämnt
ovan, i vilken minnesgruppsarbetet under planeringen kallades “Memories build

220 Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 68. 
221 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
226. 
222 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
224. 
223 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 132.
224 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 132.
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bridges between cultures”.225 I detta fall skulle broarna och minnesarbetet skapa en
aktiv dialog och respekt mellan människor genom att samla migranters
minnen/erfarenheter från sina hemländer i en utställning. Brometaforen förutsätter
att det finns gap/klyftor som måste överbryggas, som vi skrev om i “Bibliotekets
roller i relation till användargruppen invandrare”. I detta resonemang anas en syn
på kultur som något som kroppar bär med sig från en plats till en annan, som
något essentiellt. Den tänkta besökaren, representanten från majoritetskulturen,
kan här sägas få ta del av det andra, vilket åter kan kopplas till bell hooks och
Ahmeds idé om konsumtion av annanhet. Denna aspekt tar dock inte Ulvik upp
utan betonar i sammanhanget tillitens betydelse i kommunikation och förståelse: 

Building of those bridges is a long and continuing process. The memory group at the library
might be the first step of the bridge between the cultures of its local community. Even that
tiny step depends on trust. Therefore, building of trust is the new superior aim of the memory
group.226 

Representationer av kulturer som väsensskilda i behov av broar för att kunna nå
varandra uttrycks alltså i materialet. I Vårheims artikel framkommer att
biblioteket ska fungera likt en bro mellan mellan minoritets- och
majoritetskulturer, en slutsats som enligt Vårheim även andra studier kommit
fram till: 

The few studies conducted on the role of public libraries in the lives of migrants found that
libraries facilitate and create contact between groups, for example between majority groups
and minority groups, and satisfy the basic information needs of newcomers.227 

Också hos Audunson, Essmat och Aabø framförs denna idé i en diskussion om
biblioteket som en högintensiv plats. Författarna menar att användarna var
delaktiga i olika gruppaktiviteter av en anledning: 

[...] [F]or example being a parent or pursuing an educational project together with others
sharing the same engagement. At the same time, they were exposed to people who were
ethnically and culturally different, and bridges could be built. 228

Ahmed tar upp modellen “bygga broar” som ett sätt att göra mångkulturella
samhällen lyckliga. I många av artiklarna finns en idé om att byggandet av broar
kan skapa lyckliga mångkulturella samhällen, som exempel på brobyggande
aktiviteter nämns att dela minnen eller att läsa böcker på sitt ursprungsspråk eller

225 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 157. 
226 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 160. 
227 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 63.
228 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S.  (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”,
s. 226.
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om den nya kulturen. Ahmed framhåller att mångfalden blir lycklig när den är
lojal mot förgivettagna nationella ideal.229 Detta kan sättas i relation till påståendet
om att handlingen att läsa en bok om Norge blir en bro till det norska samhället,
som i Audunson, Essmat och Aabøs artikel. Liknande resonemang återfinns även
hos Berger när hon citerar Public Libraries Act, som 1983 erkände migranter som
en viktig användargrupp för biblioteket:

Immigrants, adults as well as children, should in the library get access to information on
practical, social and cultural conditions in Denmark and also to materials, which help them to
preserve their original language and culture.230 

229 Ahmed, S. (2011), “Mångkulturalism och löftet om lycka”, s. 177. 
230 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 80.
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Representationer av den andre och annanhet

Invandraren tillskrivs i källmaterialet ofta en annanhet. Artiklarna uppehåller sig i
mångt och mycket kring relationer mellan biblioteket och invandraren. Vilken
innebörd läggs i beteckningen invandrare/migrant? Jönsson-Lanevska menar att
hon använder begreppet “immigrant” för att “[...]denote a person who left his/her
native country voluntarily, settled in another country and who can return if he/she
wishes”.231 Det handlar för Jönsson-Lanevska alltså om en frivillighet, vilket
skiljer hennes definition från Nationalencyklopedins där inget om orsaker eller
frivillighet nämns: “invandrare, immigrant, [är en] person som flyttar från ett land
till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige
minst ett år.”232 Vårheim talar i sin artikel förutom om “immigrants”, begreppet de
flesta artikelförfattare använder, om flyktingar (“refugees”) och asylsökande
(“asylum-seekers”).233 Vem som definierar frivilligheten eller möjligheten att
kunna återvända skriver Jönsson-Lanevskas inget om, men definitionen
framställer migrantrollen som självvald, och kanske med mindre komplicerade
konnotationer, än hos till exempel Vårheim, även om hon konstaterar att
anpassningsprocesser för migranter inte alltid leder till ett lyckligt slut.234 Vårheim
går steget längre då han beskriver integrationsprocessen som traumatisk, men
betonar att han tror att biblioteksprogram kan påskynda tillitsprocessen och
minska traumat.235 Vårheim skriver, apropå generaliserad tillit: ”Recent research
indicates that immigrants, at least in western Europe, adapt to a level of
generalized trust not far below natives over two generations”.236 Intressant i detta
citat är att migranterna kallas så även efter två generationer, vilket väcker frågan:
hur länge kan någon betecknas som invandrare efter att ha flyttat till ett nytt land?
I Om ras och vithet i det samtida Sverige menar Hübinette, Hörnfeldt, Farahani
och León Rosales att det ofta görs en koppling mellan svenskhet och vithet, att

231 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”,  s. 130.
232 Nationalencyklopedin, den svenska versionen.
233 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 62. 
234 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 139.
235 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 62. 
236 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 62. 
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etnisk svensk blivit en omskrivning för vit svensk och att icke-vita ofta tolkas som
invandrare, oavsett om personen har invandrat eller är uppvuxen i Sverige.237 Även
de los Reyes, Molina och Mulinari beskriver begreppet invandrare som
problematiskt, dels för att det inbegriper människor som inte invandrat till Sverige
och dels för att det omfattar en mycket heterogen grupp, vilket vi återkommer till
senare i detta kapitel.238

Audunson, Essmat och Aabø skriver då de resonerar kring urvalet av
icke-västerländska nationaliteter till sin studie: 

Immigrants with a nonwestern background probably face greater challenges related to
integration than immigrants coming from countries culturally closer to the destination
country. […] Culturally their background is very different from that of the receiving
country.239 

De betonar här, utan någon källhänvisning, att det finns en stor kulturell skillnad
mellan västerländska och icke-västerländska länder. Därför valde de informanter
med iranska, afghanska och kurdiska bakgrunder för studien, för att se
skillnader.240 Att artikelförfattarna redan innan har en uppfattning om att det finns
en stor kulturell skillnad går att koppla till Ahmeds resonemang om
främlingsskap. I motsats till gängse formulering, där någon vi inte känner är en
främling, menar Ahmed att främlingen känns igen, att vissa individer/kroppar mer
definieras som främlingar.241 Detta, att bli igenkänd som främling, menar Ahmed
påverkar rörligheten och kroppars möjlighet till utbredning i rum, något vi
återkommer till i “Hur den andre tar form”. Skillnader mellan öst och väst
förstärks även hos Aabø, Audunson och Vårheim som är noga med att göra en
distinktion mellan västerländska och icke-västerländska invandrare.242 Idén om
etniska och kulturella skillnader förstärks av att artikelförfattarna oproblematiserat
använder termer som “icke-västerländska invandrare” eller “invandrare från
Tredje världen”. Uttrycken skapar ett slags avstånd mellan ett föreställt vi och
dem, där Tredje världen som rumslig geografisk punkt ger associationer till en
annan värld långt från Europa. Ahmed menar att dikotomin öst och väst inte är
objektiv. Relationen är ett resultat av hur kroppar och platser har normaliserats
med hjälp av kartor och teknologisk navigering. Enligt Ahmed ges vissa

237 Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & León Rosales, R. (2012), “Om ras och vithet i det samtida
Sverige: introduktion”, s. 24. 
238 de los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (2002), “Introduktion: maktens (o)lika förklädnader”, s. 30.
239 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
222. 
240 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
222. 
241 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 143.
242 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”, s.
18.
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riktningar till vissa platser, som om de vore en egenskap som platsen sedan har, de
blir österlandet, västerlandet etcetera.243 Med stöd hos Ahmed menar vi att sådana
uttryck, tillsammans med representationer kopplade till öst och väst i artiklarna,
skapar och förstärker vad hon kallar “de imaginära gränserna” (och därmed det
hierarkiska förhållandet) mellan öst och väst. Detta kan även sägas gå i linje med
Mattssons tankar kring vithet som ett transnationellt imaginärt rum. I
beskrivningarna av öst märks, i artiklarna, drag av exotifiering och orientalism.
Berger skriver till exempel om tehus i mellanöstern, att biblioteken i väst liknar
dem genom att vara en vänlig mötesplats som: “[...] offering an atmosphere
comparable to the tea houses of the Middle East. The difference will be that the
libraries will include women as well”.244 Said menar, liksom Ahmed och Mattsson
(även om de använder andra begrepp), att “Orienten” är en påhittad enhet.245 Han
visar att västerlandets kunskapsproduktion om “Orienten” använts som kontrast i
skapandet av det moderna västerlandet.246 Hos Berger framställs “Orienten”/öst
som oföränderlig och omodern i kontrast till de moderna och jämställda danska
biblioteken där kvinnor inkluderas. I beskrivningen av atmosfären från tehus i
mellanöstern som kan appliceras på danska bibliotek kan linjer dras till Ahmeds
resonemang om det andra/främmande som en stil att välja för den vita individen
eller institutionen.247

Också i Aabø och Audunsons artikel skiljs öst och väst åt, istället för
då det gäller invandrarepitet då det gäller språk: icke-västerländska språk
särskiljs/betonas i samband med dess placering i biblioteksrummet: 

On the floor below are adult fiction and nonfiction, a reference desk, two computers for the
public, some tables for study and reading, and a room for newspapers and periodicals that
also includes videos and books in nonWestern languages.248 

Här skiljs öst och väst åt genom att markera att öst inte är som väst (nonWestern),
medan böcker på västerländska språk bara betecknas som böcker i olika genrer.
Elbeshausen och Skov skriver om ett kulturellt avstånd (som integrerande miljöer
såsom bibliotek kan minska) mellan invandrargrupper och den danska
befolkningen.249 Att slå ihop alla icke-västerländska språk, men skriva ut till
exempel svenska och norska, eller att tala om invandrargrupper i förhållande till
danskar, visar på att eurocentriska normer styr representationerna. De olika

243 Ahmed, S. (2011), “Orienten, hemma”, s. 156 f. 
244 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 87.
245 Said, E.W. (2000), Orientalism, s. 473. 
246 Said, E.W. (2000), Orientalism, s. 477 ff. 
247 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 61.
248 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 142. 
249 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in a multicultural space: a case study of integration
process in local communities”, s. 134. 
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språken eller grupperna hos den andra syns inte som de skandinaviska.
Homogenitet och anonymitet tilldelas ofta den andre i motsats till individualitet
hos den ena. de los Reyes menar att synen på svensk kultur som homogen och
skiljd från invandrarnas kultur bygger på socialt konstruerade stereotyper som inte
ger plats för mångfald och variation inom respektive kultur/grupp.250 Jönsson-
Lanevska och hennes informanter delar inte bara in i öst och väst utan nämner
olika länder och nationaliteter, men bygger ändå på stereotyper: 

The librarian says that there is a special group of the borrowers – educated and ambitious
immigrants with high demands on themselves. Mostly they are Arabians and people from the
former Soviet Union. They want to receive acknowledgement of their education and to put
their knowledge into practice.251

Här tillskrivs en informant, utan vidare analytisk kommentar av Jönsson-
Lanevska, olika nationaliteter olika egenskaper. Araber och människor från forna
Sovjetunionen tilldelas egenskapen ambitiös. Exempel på detta finns också hos
Audunson, Essmat, och Aabø, som sammankopplar afghanska kvinnors skepsis
med deras kultur: “Identifying respondents who fulfilled the criteria and who were
willing to be interviewed turned out to be a challenging task. Afghan women in
particular were skeptical, probably because of cultural reasons.”252 I Jönsson-
Lanevskas artikel finns till skillnad från de andra ariklarna exempel då
invandraren och bibliotekarien sammanfaller. Hon har bland sina informanter
bibliotekarier med invandrarbakgrund: “The Hässleholmen librarians, who
themselves have immigrant backgrounds, often serve as examples to their
multicultural borrowers and share their experiences when learning the new
language.”253 Här blir invandrarerfarenheten, att själv ha lärt sig det nya språket,
viktig i förmedlandet. En annan informant, som betonar fördelar med
invandrarbakgrunden snarare i förhållande till “svenskar” än invandrare: “Being a
school librarian and a carrier of culture for Swedish children, she feels her task is
to show them an individual behind the immigrant.”254 Hon vill snarare visa på
individen bakom “invandraren”, det vill säga, det sista citatet erbjuder på sätt och
vis en motvikt till homogenisering. Också hos Vårheim finns tendenser till
representationer som visar variation och mångfald inom invandrargruppen, i syfte
att göra bibliotekets tjänster/planering mer effektiva: “Direct knowledge of
students’ educational levels, Norwegian language proficiency, age, gender, and

250 de los Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerkapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 35. 
251 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 133.
252 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
222. 
253 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 135.
254 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 135.
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cultural background, obtained from the introductory programme makes the
planning of services more efficient.”255    

Hur den andre tar form

I en del av artiklarna framställs den andre genom olika markörer, dessa typer av
representationer är framför allt framträdande i Aabøs och Audunsons artikel, men
förekommer i flera. På ett liknande, men motsatt sätt, beskrivs även vithet, men då
som något som är omarkerat. Aabø och Audunson skriver om hur bibliotekets
användare ibland går in i personliga bubblor, och att biblioteket som en offentlig
plats består av vissa privata inslag: 

One morning, in the reading room in the library in the gentrified community, a male
asylumseeker from Ethiopia was observed studying Norwegian, as well as an employee from
a major Norwegian research institute who was on leave to write a book and who used the
library in that respect, and a female teacher who was assessing her students' homework. They
were sitting side by side in their individual bubbles.256 

I citatet sammanfogas mannen från Etiopien med sin etnicitet, en markering som
förstärks av att han positioneras som asylsökande och genom beskrivningen av att
han studerar norska. Personen från det norska forskningsinstitutet och den
kvinnliga läraren passerar obemärkta genom att inte tillskrivas några etniska eller
ras-kodade markörer, men en närhet mellan forskaren och Norge/norskhet
etableras. På så sätt skapas också ett slags samband mellan dessa två individer.
Ahmed menar att institutionaliserad vithet handlar om att vissa offentliga
kollektiva rum tar “färg” av de kroppar som befolkar dem: “Rum orienteras
‘kring’ vithet i så måtto som vithet inte syns.”257 På så sätt går det att förstå
biblioteksrummet som också symboliskt representativt för vithet i artikeln: vissa
användare synliggörs medan andra passerar utan att uppmärksammas. I
förhållande till två gifta par som besöker varsitt bibliotek i Oslo framställs
annanhet på ett liknande sätt:     

In the multicultural community, a married couple in their thirties—the wife Colombian and
the husband Norwegian—was observed around lunchtime on a Saturday. […] In the middle-

255 Vårheim, A. (2014), “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a
Northern Norwegian city”, s. 64.
256 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 143. 
257 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 135 f. 
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class library, an older married couple planning to buy a dog came to the library to look into a
reference work on the qualities of different breeds.258

I citatet beskrivs två bibliotek, det ena ligger i den mångkulturella stadsdelen, det
andra, som benämns som ett medelklass-bibliotek, tillhör en annan del av staden.
Det par som besöker biblioteket i den mångkulturella stadsdelen karaktäriseras av
olikheter som sedan sammansmälter i äktenskapet. Han “är” norsk, hon “är”
colombian, de definieras som tillhörande olika etniciteter som på samma gång
synliggör ras-kodade skillnader. I förlängningen går det även att se paret som
representanter för bibliotekets lokalitet i det mångkulturella samhället. I förra
fallet finns varken etniska-eller ras-kodade markörer, ingenting annat nämns om
paret förutom att de är äldre och gifta, samt att de besöker biblioteket i syfte att få
information om olika hundraser. De passerar obemärkta. Enligt Ahmed är vitheten
som en osynlig markör det som utmärker dess privilegierade position.259 I vårt
analysmaterial, såsom i ovannämnda citat, blir osynligheten ett slags
identifikationsstruktur för vithet. Vitheten går att känna igen och blir
representerad som det som inte märks, nämns eller synliggörs. Osynlighet som
identifikationsstruktur för vithet skapar också på ett idémässigt och textuellt plan
en typ av närhet och en förgivettagen likhet mellan vissa individer och positioner.
Detta blir tydligt i exempelvis Ulviks artikel om reminiscens-gruppen på Thorsov-
biblioteket. Hon skriver att det hade varit bra om många norskar var med i
gruppen, för att få ett så rikligt minnesutbyte som möjligt mellan deltagarna:
”Regarding sharing memories, the ‘leaders’ would like to be considered as equals,
but the participants seem to look upon them as ‘teachers’.”260 Jämlikhetstanken
framkommer även när Ulvik framhåller: “It is considered important to know and
use the names of everybody, thus the participant become individuals, not only
group members.”261 Artikelförfattarna har, vilket vi tidigare redogjort för, en
tendens att homogenisera gruppen invandrare, men fokuseringen på individualitet
här utgör en motvikt till detta. Dock tycks det jämlika förhållandet vara svårt att
nå då själva orienteringen “dit” är utom räckhåll för vissa. Ahmed menar att vithet
som orientering gör möjligheter, stilar, tekniker, strävanden och vanor nåbara.
Från detta perspektiv blir ras en fråga om vilka saker som finns tillgängliga, vilka
saker som är möjliga att urskilja och förverkliga.262 Samtidigt är det den andre,
som i det föregående citatet, får representera en sorts bakåtsträvande inställning,
som inte kan se bortom asymmetriska maktrelationer i förhållande till ras och
etnicitet. Ulvik resonerar inte kring varför deltagarna i minnesgruppen betraktar
“ledarna” som lärare, eller varför jämlikhet var svårt att uppnå, men skriver att:
258 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 143. 
259 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 53. 
260 Synnøve, U. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 156. 
261 Synnøve, U. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 158. 
262 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 132. 
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“Efforts were made to change this attitude, to reduce the distance and establish
closer relations between participants and ‘leaders’”.263 Hur arbetet med avstånd
och närhet har gått till nämns inte. Jönsson-Lanevska ger också uttryck för en
jämlikhetstanke när hon skriver att:

Their [the librarians] aim is to treat the Swedish and the immigrant students equally. The
librarians want to support the students in seeking information and improving their Swedish as
well as their self-confidence in the shortest period possible.264 

Här nämns dock inget om huruvida ett jämlikt förhållningssätt varit möjligt att
förverkliga eller inte. Men på en textuell och representativ nivå görs en skillnad
mellan svenska och migrerade studenter och så även mellan vit och icke-vit. Trots
att vithet i artiklarna många gånger framträder som något som inte “märks”, något
osynligt, menar Ahmed att vitheten bara är osynlig för dem som förfogar över
den. Vitheten är för många både synlig och närvarande, även om också de som
inte inkluderas i den ofta lär sig att inte se den, så att säga internaliserar blicken
“igenom” den.265

Aabø och Audunson framhåller att de flesta av bibliotekets
användare respekterar biblioteket som en offentlig plats även om de använder
biblioteksrummet för privata ändamål. De tillägger dock att så inte alltid är fallet: 

One afternoon at the multicultural library, a young woman with long dark hair hanging loose
sat down by a computer in the adult department. After 10 min she received a call on her cell
phone. She spoke Norwegian with a heavy accent. She spoke loud and angrily into the phone.
The conversation was about paying the rent. If it was not soon paid, she would be thrown out
of the flat, she said. The observer noted that although this was a private and embarrassing
conversation that could make other library users feel uncomfortable, the young woman did
not move to a more secluded place in the library or walk out. This behavior can be seen as a
violation of the public realm, using it as a private realm without consideration for other
library users.266  

Här beskrivs hur en ung kvinna överskrider sociala normer på biblioteket som ett
offentligt rum genom att vara för privat: hon pratar högt i telefonen om personliga
ärenden som rör hyran för en lägenhet, om hon inte betalar snarast riskerar hon att
bli av med den. Kvinnan tilldelas även karaktärsdrag som sammankopplas med ett
invandrarepitet genom sin brytning och det mörka håret. Hon hopkopplas med
problem i form av ekonomiska svårigheter och gränsöverskridande beteende.

263 Synnøve, U. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 156. 
264 Jönsson-Lanevska, Y. (2005), “The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 136. 
265 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 136. 
266 Aabø, S. & Audunson, R. (2012),“Use of library space and the library as place”, s. 143.
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Också hos Berger sammankopplas migranter med hög ljudnivå och gränslöshet på
biblioteket: 

You could say that many youngsters use the libraries as a kind of alternative youth centre.
This tendency is considered to be somewhat of a problem by the library staff and other users
due to the noisy behaviour of the young immigrants.267

 Mattsson menar, med en referens till massmediaforskaren Ylva Brunes studie
“Nyheter från gränsen”, att i relation till bilden av invandraren är det sociala
problem som är framträdande. Det kan handla om allt från ekonomiska, kriminella
och patriarkala framställningar, till de som betonar utanförskap och segregering.268

Kvinnan framställs inte bara som någon med ekonomiska problem, utan även som
påfrestande för övriga biblioteksbesökare. Författarna menar dock att denna
situation kan tjäna som exempel för att illustrera “[...] the library as an arena of
pluralism, opening up for expressions and behaviors that few other arenas would
allow”.269 Här ses biblioteket som en institution som tolererar, en tanke som kan
sägas gå i linje med förståelsen av mångkultur som god och konfliktfri: eller
snarare som något som måste vara utan konflikter för att ses som god.

I representationer av annanhet spelar i materialet religion en viss
roll. I Elbeshausens och Skovs artikel tilldelas den andre, de islamistiska
organisationerna och de muslimska respondenterna, mer symboliska markörer.
Enligt författarna är de religiösa nätverken avgörande för medlemmarnas
självförståelse och för relationerna inom nätverket, samtidigt menar de att
medlemmarna skapar sina interna relationer: 

[…] the actors create both the relations in their networks as well as  the symbolic systems that
are put in play when describing the actor-network relations. The following considers those
symbolic systems that are most significant for the networks and the actors. Religion,
language, food and the body are the symbolic systems that were most frequently encountered
during the data collection phase.270

I citatet förenas de islamistiska nätverken och dess medlemmar med symboliska
system kring religion, språk, mat och kropp. Organisationerna framställs genom
dessa symboler och enligt författarna väger det religiösa tyngst: 

Religion is absolutely central to both associations. It helps to structure their activities, both in
internal as well as external networks. On the basis of the material we held, it can be said that
the religious networks are the most prevalent and visible.271 

267 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 83. 
268 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och det ‘vita västerländska’”, s. 146. 
269 Aabø, S. & Audunson, R. (2012),“Use of library space and the library as place”, s. 143.
270 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in multicultural space: a case study of integration
processes in local communities”, s. 135. 
271 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in multicultural space: a case study of integration
processes in local communities”, s. 135. 
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Organisationerna och dess medlemmar förknippas på så sätt med religionen. Aabø
och Audunson menar att islam, en religion som kopplas samman med många av
de så kallade avlägsna kulturer som deras artikel tar upp, är en kontroversiell fråga
i Norge och således skapar oro genom sin närvaro på biblioteket. De skriver om
en kvinna på ett bibliotek som “[...] went to the religion and philosophy section
and came back with a book on Islam, one of the most controversial issues in
public discussions in Norway at the moment”.272 Ahmed skriver om hur
stereotyper och upprepningar producerar den andre som föremål för rädsla. Hon
visar hur ordet terrorist “klibbar fast vid vissa kroppar”, att en metonymisk
glidning mellan till exempel islam och terrorism fungerar som implicit
orsakssamband i skapande av sanning.273 Detta resonemang kan även sättas i
relation till Mattias Gardells beskrivning av den islamofobiska tanketraditionen.
Han definierar islamofobi som socialt reproducerade fördomar om islam och
muslimer samt “handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller
diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer eller
associeras till islam”.274 Han menar att islamofobin utgår från ett essentialistiskt
skillnadstänkande, vilket vi även kan se spår av i Elbenhausen och Skovs artikel,
som behandlar religiösa nätverk i förhållande till närliggande bibliotek: 

The Turkish-Islamic cultural center is a focal point in the Turkish and the Islamic network in
Holbæk. The religious symbolic system cannot be isolated from these networks, and not at all
from the actions that participant actors carry out.275 

Här ses medlemmarnas handlingar som ett resultat av religionen. Religionen
framställs, i enlighet med Gardells formulering om islamofobi, som något som
bestämmer och definierar hur de “är” som individer.276 Då det gäller religion i
artiklarna är islam den enda som tas upp. Religionen blir därmed en sorts markör i
representationen av den föreställda andra, en aspekt som vi återkommer till i
“Idéen om den förtryckta muslimska kvinnan”. I nästa kapitel går vi in närmare på
synlighet och osynlighet i källmaterialets biblioteksrum.

Synlig och osynlig annanhet   

I föregående avsnitt, “Biblioteket som plats och bibliotekets roll”, nämner vi att
några av artikelförfattarna betonar vikten av att utsättas för annanhet på
biblioteket för att skapa förståelse för skillnader mellan människor. I denna idé
272 Aabø, S. & Audunson, R. (2012),“Use of library space and the library as place”, s. 144.
273 Ahmed, S. (2011), “Affektekonomier”, s. 83. 
274 Gadell, M. (2010), Islamofobi,  s. 17.
275 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in a multicultural space: a case study of integration
process in local communities”, s. 135. 
276 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 17.
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menar vi att det finns ett antagande om att skillnader går att se, genom vissa
individers fysiska närvaro. I ett par av de artiklar som vi studerar framkommer
dock en tanke om att annanhet går att dölja på biblioteket. Exempelvis menar
Aabø och Audunson att: ”[...] [A]n important observation was that the library is
not only an arena where one is exposed to pluralism and otherness. It is also an
arena where one can hide being different or marginalized.”277 Således blir
innebörden av dessa idéer att annanhet å ena sidan går att titta på och att den å
andra sidan är möjlig att kamouflera. I det förra kapitlet skriver vi om hur Aabø
och Audunson framställer tre olika användare på biblioteket på skilda sätt, den
asylsökande mannen från Etiopien, en person från ett norskt forskningsinstitut och
en kvinnlig lärare, genom att sammankoppla dem med olika markörer. Vi menar
även att dessa bilder får olika betydelser då mannen från Etiopien sammankopplas
med sin etnicitet, samtidigt som de andra två inte gör det och därmed passerar
som osynliga i texten. Aabø och Audunson framhåller:

The highly different life situations of the asylum seeker from Ethiopia sitting next to a
researcher on sabbatical to write a book, referred to above, were also invisible. They also
stood forth as users among other users.278 

Enligt författarna är skillnader i förhållande till olika livssituationer osynliga
mellan dessa individer på ett fysiskt/rumsligt plan: de är användare bland andra
användare. Samtidigt blir det tydligt hur den ena kopplas samman med en position
som forskare mitt uppe i en skrivprocess av en bok och den andre med en status
som asylsökande från Etiopien. I texten skrivs den andres annanhet fram,
samtidigt är författarnas poäng att denna annanhet döljs eller passerar i
biblioteksrummet:

Neither did the asylum-seeker studying Norwegian, nor the social researcher writing a book
on quality of life, sitting next to each other in the reading room in the gentrified community,
reveal their highly different statuses to each other.279 

Här betonas skillnaden (”their highly different statuses”), men enligt författarna är
själva poängen att den döljs eller inte blir avslöjad mellan användarna. I
förhållande till Thorsov-bibliotekets minnesgrupp som studeras mer utförligt av
Ulvik, skriver Aabø och Audunson samtidigt att: 

Immigrants come from cultural backgrounds that might be as different from each other as the
difference between the background of each individual participant and the Norwegian culture.

277 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
278 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144. 
279 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 147.
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Through this initiative [the rememberence group] the participating immigrants are exposed to
the culture and experience of other immigrants. During breaks, they familarized themselves
with the library, for example, walking in smaller groups to the children’s department,
browsing the shelves in the adult section, and looking at a photo exhibition. In this way they
saw other patrons and the different ways in which they used the library, and vice versa - they
themselves were seen by other patrons.280 

I citatet antyds att skillnader ändå går att se, dels inom minnesgruppen, dels
mellan minnesgruppens deltagare och övriga besökare. När migranterna ser andra
besökare på biblioteket - och omvänt - så synliggörs skillnader. Här tycks den
fysiska närvaron i biblioteksrummet ha viss betydelse. Vilka dessa skillnader är
tydliggör inte författarna, men det verkar handla om olika kulturella bakgrunder.
Som Ahmed framhåller förutsätter idén om att skillnad går att se att denna
skillnad “[---] står att finna någonstans på (eller i) främlingarnas kroppar (på eller
under deras hud)”.281 Med stöd hos Ahmed är det rimligt att anta att de skillnader
som författarna menar går att urskilja mellan olika användare har med
föreställningar om hudfärg och så kallade kulturella uttryck, som kläder och
språk, att göra där norskar/västerlänningar och invandrare fungerar likt
motsatspar, en aspekt vi återkommer till under “Kläder som genusmarkör”. Den
synliga annanheten blir i den bemärkelsen kroppslig. Aabøs och Audunsons
tankar om osynlig/synlig annanhet på biblioteket blir paradoxala. I resonemanget
ovan menar författarna att skillnader i form av livssituationer, frikopplade från det
kroppsliga, är osynliga på biblioteket samtidigt menar de att biblioteket är likt ett
pluralistiskt hav där skillnader gå att se och lära sig av. Men denna paradox verkar
också författarna medvetna om: 

Although the library stands out as a place where one is exposed to otherness, the findings are
complex, and to some extent contradictory. On the one hand, the library is a showcase of
pluralism. Users belonging to different ethnic groups are exposed to each other. Even in the
middle-class library, in a community with a very low proportion of nonWestern immigrants,
visitors belonging to this group are frecuently to be seen. [---] On the other hand, the library is
a place where the marginalized can conceal their marginalized situations, and be equal with
others in a room of normality.282

I citatet sammankopplas synlig annanhet med etnisk olikhet och förenas med icke-
västerländska migranter. Idén om att biblioteket är ett rum av normalitet är en
tanke som återkommer hos författarna, att besökaren här kan passera som “[...] [a]
normal among other normals, not a client, an employment-seeker, an asylum-
seeker, and so forth”.283 Det finns dock en viktig skillnad bland dessa då positionen
som asylsökande är starkt förknippad med vissa (icke-vita) individer. Enligt
Ahmed går det dock inte att tänka bort “färg” i förhållande till rum, då rum likt

280 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
281 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 51. 
282 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 146 f.
283 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 147. 
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individer ofta är orienterade kring vithet.284 Mattsson framhåller på liknande sätt
att det inte finns någon form av kärna som är fri från rasifierade processer och
strukturer, utan alla rum, platser och människor är en del av rasifierade sociala
relationer.285

Aabø, Audunson och Vårheim framhåller också biblioteket som en
mötesplats där användare blir utsatta för den så kallade komplexiteten i ett
mångkulturellt samhälle, en tendens som är mest framträdande i mångkulturella
stadsdelar. De skriver:  

The role of the library as an arena where users are exposed to the complexities of a
multicultural society is most significant in the multicultural community and among people
with non-Western cultural backgrounds. 

It is a place [the library] where people accidentally run into neighbors and friends, but it is
also a place where a substantial proportion report being accidentally engaged in conversation
with strangers. It appears to be place where users are exposed to ‘the other’ i.e., people with a
background different from themselves.286 

I citatet blir den andre någon med en bakgrund som skiljer sig från den som den
ena ifråga företräder. Samtidigt sammankopplas “den andra bakgrunden” med
personer från icke-västerländska kulturer. Det sker främst genom närheten mellan
icke-västerländska kulturer och bakgrunder, likt så det framställs hos Aabø och
Audunson. Det är också en retorik som kamouflerar kroppen, där istället för att
skriva om skillnader vad gäller hudfärgsnyanser, skriver författarna om
bakgrunder. Det går i linje med vad Habel menar när hon framhåller att ras ofta
förknippas med etnicitet snarare än hudfärgsmässig skillnad, och att det är vanligt
att tala om individer med “bakgrund” förenad med en position som invandrare än
om kroppar med annan hudfärg än vit.287 Eftersom att det i artikeln står att
skillnader exponeras på biblioteket, går det att anta att de förutsätts vara synliga.
Förhållandet blir dock motsägelsefullt då betoningen på “andra kulturella
bakgrunder” till synes förskjuter de föreställda skillnaderna till någon stans
bortom kroppen. På så vis framställs skillnader som något som på samma gång
både syns och döljs. Samtidigt skriver Aabø och Audunson att olikheter också tar
sig uttryck i samtal med främlingar, som om samtalet skulle uppenbara redan
befintliga skillnader.

Även Audunson, Essmat och Aabø framhåller att biblioteket är en
plats där skillnader exponeras. Författarna menar att biblioteket är en viktig

284 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 135. 
285 Mattsson, K. (2014), “Vit rasism”, s. 151.
286 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), “How do public libraries function as meeting places?”, s.
22, 25. 
287 Habel, Y. (2012), “Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, s. 48 f. 
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lågintensiv mötesplats där besökarna utsätt för annanhet. Detta kan ske genom
spontana möten eller aktiviteter organiserade av biblioteket: 

If immigrant women who participated in such meetings exposed their difference, for example
by using a national dress, that sometimes generated curious questions from and
communication with Norwegian participants at the meeting in question.288 

Skillnaden förläggs här hos migrerande kvinnor: om kvinnorna synliggör sin
skillnad genom att bära folkdräkter kommer norska besökare att bli nyfikna och
ställa frågor, vilket resulterar i att kommunikation uppstår. Skillnader blir här en
del av kläderna, samtidigt sammankopplas föreställningar om folkdräkterna med
den kroppsliga andra: genom kläderna blir hon en representant för sin andra
kultur. Resonemanget påminner om Aabøs och Audunsons ovan som framhåller
samtal mellan biblioteksanvändare som viktigt för att skillnader liksom ska
uppenbara sig. Men hos Audunson, Essmat och Aabø finns även ett
konsumerande förhållningssätt gentemot kvinnornas föreställda skillnad.
Skillnaderna blir något som ska visas, betraktas, väcka frågor och leda till
kommunikation. I enlighet med Ahmeds resonemang blir skillnaden (som kläder,
mat, lukter) här likt en stil som fästs vid den andras kropp och som den vita
individen antingen kan närma sig eller avvisa. Genom att exponera skillnaden,
exempelvis genom kläder, blir skillnaden möjlig att assimilera, och det är menar
Ahmed, den skillnaden som värderas högst då den går att göra till
majoritetskulturens “egna” igenkännbara skillnad.289 Vi återkommer nedan under
kapitlet som rör genusföreställningar och kläder till hur annanhet i förhållande till
kläder tar sig uttryck i delar av källmaterialet. 
 

Idén om den förtryckta muslimska kvinnan

Vi har ovan skrivit om hur religion (islam) i artiklarna har fungerat som en sorts
markör i representationen av den föreställda andra och även hur den andra/öst
framställts som omodern/-t i jämförelse med det moderna och jämställda väst,
närmare bestämt de skandinaviska biblioteken där kvinnor inkluderas.290 Idén om
den förtryckta muslimska kvinnan återspeglas i ett flertal av artiklarna. Audunson,

288 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?” s.
225 f. 
289 Ahmed, S. (2011), “Att bli främlingen, att bli den infödde”, s. 39 f. 
290 Se till exempel Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish
experience”, s. 87.
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Essmat och Aabø framhåller denna idé då de refererar till en studie av Ulvik. och
kommer även i sin egen undersökning fram till samma resultat: 

Librarians have observed that women and girls whose freedom of movement in public space
is relatively restricted, for example, some groups of Muslim migrants, are allowed to use the
library. It is regarded a safe and acceptable place to visit (Ulvik, 1997). The findings in this
study seemed to confirm that. Nearly all the respondents maintained that the library was a
safe place where they could perform a variety of activities alone or in groups. Negar from
Afghanistan said that because of her conservative husband, visiting public places such as
cafes or cinemas was difficult. Using the public library, however, did not create family
conflicts.291

Även Berger beskriver hur muslimska flickor är förtryckta och hur biblioteket då
kan fungera som en fristad där de slipper kontroll från familj och släktingar: 

For girls the library is a place of refuge, a legitimate sanctuary outside the family. In some of
the more conservative ethnic communities opportunities for girls to participate in social
activities are limited compared with those for Danish girls. Apparently, the libraries have
become an alternative, a respectable place, where minority parents allow their daughters to
stay unsupervised. In the observations during our research, it became apparent that the girls
appreciated the libraries as places of refuge where they meet friends, flirt innocently with
boys, or chat on the Internet, free of the often severe social control exercised by parents or
relatives.292 

I citaten blir muslimer respektive etniska minoriteter sammankopplade med
konservatism och patriarkala strukturer och skiljs tydligt från det
västerländska/skandinaviska öppna och jämställda. de los Reyes skriver om hur
associationer mellan invandrade kvinnor och förtryckande män är vanliga och
citerar en studie av Bromé och Bäcklund som visar att svenska män ofta och starkt
reagerar på muslimers kvinnoförtryck, vilket författarna menar dels kan bero på
medkänsla och dels på att det uppfattas som ett av få områden där det är “tillåtet”
att uttrycka negativa hållningar gentemot invandrare och i synnerhet muslimer”.293

de los Reyes menar att invandrarkvinnor görs till kollektiva bärare av en
traditionell kvinnoroll och att detta diskuteras enbart i relation till den egna
gruppen. Jämställdhetsdiskussionen legitimerar och reproducerar således
föreställningar om svenskar och invandrare som två skilda kategorier.294 I relation
till resonemanget om att invandrarkvinnor görs till bärare av en traditionell
kvinnoroll bör även nämnas att invandrarkvinnor i materialet tillskrivs känslor,
vilket traditionellt sett kopplats till (västerländska medelklass-)kvinnor medan

291 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
224 f. 
292 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 83.
293 de los Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerkapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 39. 
294 de los Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerkapet: om svenskhet och invandrarskap inom svensk
genushistorisk forskning”, s. 39. 
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förnuft associerats med maskulinitet. I högre utsträckning än andra användare
beskrivs de till exempel känna sig ensamma eller ha hemlängtan.295 Även i artikeln
om Torshovs biblioteks minnesarbete märks denna koppling. Då minnesarbetet
inte går enligt planerna skriver Ulvik: 

Instead of collecting memories, the library’s first challenge was to collect people, in this case,
women. Several reasons could be identified, to explain why the women disappeared. Even if
they apparently enjoyed being in the library, they were exposed to too many distractions in
their everyday life. They had children and many duties to keep up with, and in many cases, no
stable social networks.296 

Som förklaring till att kvinnorna inte vill vara med i minnesarbetet ges deras
distraktion av vardagsuppgifter, såsom att ta hand om barn. En annan förklaring
som ges är deras ostabila sociala nätverk. Att kvinnorna kanske inte uppskattade
eller intresserades av aktiviteten förefaller inte författarna, utan kvinnornas icke-
deltagande förklaras och förknippas med traditionella kvinnoroller och patriarkala
strukturer.

Biblioteksrummet i materialet beskrivs, som vi ovan var inne på,
kunna ge invandrade kvinnor möjlighet till frihet, men Berger betonar att dessa
kvinnor inte använder biblioteket i lika stor utsträckning som män: 

Immigrant women, however, seem to make much lower use of libraries than men. Women are
isolated in their homes, and have only limited knowledge about Danish society, hospitals, and
different opportunities for women. Even where their families have access to Internet, the
women rarely use it.297 

Berger betonar, efter konstaterandet av att invandrarkvinnor inte går till
biblioteket i så stor utsträckning utan är isolerade i sina hem, att det har startats ett
projekt för att åtgärda detta, av minoritetskvinnor för minoritetskvinnor. Ulvik
skriver även, i förhållande till tidigare nämnda minnesarbete, att det kan hjälpa
eller rädda kvinnorna från isolering: 

The library is still involved in teaching immigrant women the Norwegian language in order to
help them to obtain better life quality, to build new networks and to prevent isolation. There
is at the Torshov library a long tradition of noticing and understanding specific needs among
its users. Organizing a memory group for immigrants maintains this tradition.298 

295 Se till exempel Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for
immigrant women?”, s. 224 f. 
296 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 157. 
297 Berger, Å. (2002), “Recent trends in library services for ethnic minorities: the Danish experience”, s. 86.
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Detta kan ses som ett exempel på vad Spivak kallar “vita män räddar bruna
kvinnor från bruna män”.299 Spivak menar att vita mäns räddande av kvinnor
förknippats med något gott, inte helt olikt den goda/lyckliga mångkulturen Ahmed
talar om.300 Gardell skriver i relation till Spivaks teorier att idén om islam som
patriarkal osynliggör kvinnoförtryck bland icke-muslimer.301

I linje med Spivaks figur tar Audunson, Essmat och Aabø upp hur
invandrarkvinnor inte har förtroende för landsmän: 

Negar from Afghanistan said that because of her conservative husband, visiting public
places such as cafes or cinemas was difficult. Using the public library, however, did not
create family conflicts. 

The respondents tended to have low trust in their fellow countrymen, and Samira from
Kurdistan said that one of the reasons for meeting with her friends in the library was that they
felt protected there from the eyes of their countrymen.302 

De sammanfattar samma sak lite senare i artikeln: 

In Norway, however, trust on the part of immigrants in their fellow countrymen and
countrywomen was low. Respondents tended to describe them as unsupportive, gossipy, and
talking behind their backs. This seemed to be particularly valid for those living alone. As a
result of this, recent immigrants had difficulties in bonding with their countrymen. On the
other side, they expressed a high degree of trust in the Norwegian society and Norwegian
institutions, to the degree that they revealed highly intimate information, such as medical
information, to the librarian. They also expressed satisfaction with universal social rights, and
with being respected as humans and women. That appeared to be related to the universal
rights that the Norwegian welfare society endows upon its inhabitants.  

As previously stated, trust between immigrants tended to be low. One reason given for
meeting with friends in the library was that the respondents felt protected from and could hide
from the scrutiny of their fellow countrymen.303 

I Spivaks resonemang handlar det om vita män och i artikelcitaten framförallt om
biblioteket som institution. Vi menar dock att bibliotekets roll, med historiskt sett
manligt kodade egenskaper såsom kunskap, förnuft och upplysning, kan jämföras
med mannen i Spivaks tankegångar.    

298 Ulvik, S. (2010), “Why should the library collect immigrants’ memories? : A study of a multicultural
memory group at a public library in Oslo”, s. 157. 
299 Spivak, G.C. (2014), “Kan den subalterna tala?”, s. 252 ff.
300 Spivak, G.C. (2014), “Kan den subalterna tala?”, s. 254 f.
301 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 182.
302 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
225. 
303 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
226. 
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Kläder som genusmarkör

En aspekt som vi berört i tidigare avsnitt är hur kläder, som en kulturell kategori,
används för att beskriva den andre, ett inslag som mest står att finna i Aabøs och
Audunsons artikel. Tankar om annorlunda kläder, där det som betraktas som
avvikande många gånger laddas med adjektiv som traditionella, konservativa eller
förlegade, är alltid genusbestämda. Det är den andra kvinnan som ses som bärare
av dessa kläder, där kläderna betraktas som en sorts symbol för, eller som en
förlängning av, det österländska, avlägsna och patriarkala. Aabø och Audunson
skriver: “At lunchtime one Thursday in November, eight women in traditional
clothing were sitting at a round table in the adult section, speaking Norwegian
with each other and the Norwegian teacher.”304 Det sägs ingenting om vilka
kvinnorna är, ändå framgår genom det traditionella i förhållande till kläderna att
de kommer någon annanstans ifrån. Det traditionellas betydelse ligger nära andra
begrepp såsom omodern, gammalmodig och förlegad, exempelvis står i
Nationalencyklopedin att traditionell innebär “med allmännare klandrande
innebörd alltför konservativ, föråldrad”.305 En liknande bild av den andra kvinnan
framträder i Aabøs, Essmats och Audunsons artikel när de skriver:

Tara from Iran, for example, said that after a cultural event at school, she went to the library
dressed in a national costume. Many library patrons approached her and asked where the
costume came from. 

The spontaneous and informal meetings reported in the newspaper corner, the equally
spontaneous conversations about movies in front of the video shelves between an immigrant
woman and a Norwegian man, as well as the woman who reported being approached by
curious Norwegians when she wore a national costume, are all examples of low intensive
meetings where participants make a part of their culture visible to each other.306

Som framgått i andra delar av uppsatsen används ord som omodern och primitiv
för att beskriva det österländska eller icke-västerländska, eller tvärtom, att det
moderna får beteckna det västerländska, varav dikotomin mellan det föreställda
öst och väst reproduceras. På så sätt skapas en föreställning om traditionella
kläder som hemmahöriga i öst varför en närhet mellan kvinnorna och öst, som

304 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 144.
305 Nationalencyklopedin, den svenska versionen. 
306 Audunson, R., Essmat, S. & Aabø, S. (2011), “Public libraries: a meeting place for immigrant women?”, s.
225 f.
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imaginära platser, upprättas. Kläderna blir även ett sätt att synliggöra kultur och
skillnader mellan biblioteksanvändare, en aspekt som vi tidigare nämnt, och som
det finns ytterligare exempel på i Aabøs och Audunsons artikel: 

A Norwegian teacher came in with five women wearing hijabs and traditional clothing. The
teacher had contacted the librarian to arrange a library presentation and tour for her foreign
language class. The librarian spoke Norwegian. The books were sent around the group and
some of the women recognized Arab letters in a book. Another looked at books in Urdu. The
women talked eagerly together in accented Norwegian.307 

Här sammankopplas olika begrepp och meningar: kvinnor, hijab och traditionell
klädsel, främmande språk och diskussioner på brytande norska. Men hijab och
traditionell klädsel blir här också en beteckning för muslimska kvinnor då
exempelvis Gardell menar att slöjan som klädesplagg på senare år har kommit att
förknippas som något karaktäristiskt för islam och muslimer.308 I det senare citatet,
mer än i det förra, förenas på ett mer konkret sätt hijabs och traditionella kläder
med det främmande (språket). Angående andragörande och exotifiering genom
kläder skriver bell hooks i en analys av ett modemagasin att:

Wearing pants while standing next to her dark ‘sister’ who wears a traditional skirt, the white
women appears to be cross-dressing [...]. Visually the image suggest that she and first world
white women like her are liberated, have greater freedom to roam than darker women who
live peripatetic lifestyles.309 

Även de los Reyes menar att den samtida bilden av invandrarkvinnan präglas av
det gamla, förlegade och traditionella.310 Genom att använda egenskapsord som
traditionell och främmande i relation till kläder och språk i framställningen av
kvinnorna blir de en sorts motsatsbild till den vita norska kvinnan, exempelvis den
norska bibliotekarien som nämns i citatet, som till skillnad från kvinnorna inte
bryter på norska språket. En mer exotiskt laddad beskrivning av kvinnorna träder
fram när författarna framhåller att “[...] the library is a public place where the
group members observe others - and other library users noticed the lively and
colorful group”.311 Det färggranna i sammanhanget syftar antagligen på kvinnornas
kläder, men bilden får ändå en dubbel betydelse då färgen också kan tolkas som
kroppsligt laddad. I linje med Ahmed läser vi “färgen” som en synlig närvaro, ett
bevis för mångfalden i biblioteksrummet som samtidigt befäster vitheten på
platsen. Den andres närvaro “gör” institutionen mångkulturell.312

307 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 145.
308 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 167. 
309 hooks, bell. (1992), “Eating the Other: Desire and Resistance” s. 29. 
310 de los Reyes, P. (2002), “Det problematiska systerskapet: om svenskhet och invandrarskap inom
genushistorisk forskning”, s. 37. 
311 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 145.
312 Ahmed, S. (2011), “Vithetens fenomenologi”, s. 146. 
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En annan beskrivning av “annorlunda” kläder, niqaben specifikt,
finns i Aabøs och Audunsons artikel, där klädesplagget också kopplas till hur en
kvinna agerar och tar plats på biblioteket: 

[…] An immigrant woman, apparently from Somalia, was sitting with her children. Another
woman dressed in niqab entered with her child. The women appeared to know each other, and
entered into conversation while the children played together. After a while the first woman
left; the niqab-dressed woman remained with her child. After a while, she took off the niqab
and sat down in a corner to read aloud to her son.313 

Författarna förtydligar inte på vilket sätt det är uppenbart att den första kvinnan
kommer från Somalia. Möjligen beror det på att hon är bekant med kvinnan i
niqab, som efter att den första kvinnan har lämnat rummet tar av sig klädesplagget
och läser för sin son. Handlingen blir nästan symbolisk: på biblioteket tar kvinnan
av sig det förlegade och föreställda förtrycket. Enligt Gardell har slöjan i en
västerländsk och samtida kontext kommit att uppfattas som en sorts sinnebild för
en muslimsk patriarkal genusordning som tvingar kvinnorna att “gömma sig”
eller, i alla fall, “dölja” sin kropp.314 Gardell poängterar dock att slöjan inte har
samma innebörd för alla muslimska kvinnor och att betydelsen av plagget kan
variera beroende av sammanhang, en aspekt som ofta går förlorad i den
europeiska debatten om livet “under”, “bakom” eller “bortom” slöjan.315 När
kvinnan tar av sig niqaben på biblioteket går det att läsa som att idén om att
komma under eller bakom slöjan realiseras. Biblioteket blir en sorts fristad och en
plats som skyddar/hjälper den muslimska kvinnan som framställs som utsatt och
förtryckt i det privata, en aspekt som vi skriver om i kapitlet ovan. I ett annat
stycke, från artikeln av Aabø och Audunson, kommer åter hijaben på tal, men då i
relation till en grupp barn:  

One Thursday morning in the multicultural branch, two brothers of Pakistani origin about six
and nine years old were observed going into the library when it opened, at 10:00 a.m. Half an
hour later, their two sisters joined them. The big sister was about 11 and wore a hijab, and the
youngest sister was about three and her head was bare. The older brother wanted to use the
joystick, but the big sister told him in Norwegian to wait. All four looked closely at the
screen. They were eager but low-voiced, showing concern for the other library users.316

I citatet nämns inte över huvud taget vad pojkarna/bröderna bär för typ av kläder.
En tendens som kan sägas följa gängse genusnormer då kvinnor/flickor i större
utsträckning än män/pojkar beskrivs och bedöms utefter kropp, kläder och

313 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 143.
314 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 181. 
315 Gardell, M. (2010), Islamofobi, s. 169. 
316 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), “Use of library space and the library as place”, s. 145. 

79



utseende. Vad angår flickorna/systrarna framkommer dock att den äldre har hijab
och att den yngre är barhuvad. Jämfört med citaten ovan används här mer positiva
adjektiv för att beskriva barnen: de är energiska men lågmälda och omtänksamma,
och av två flickor är det bara en som bär slöja. Men den äldre systern som bär
hijab behärskar, vad som verkar utan att bryta på, norska språket. En markör, som
vi menar, kan sägas göra det främmande mindre främmande i linje med Mattssons
tankar om att rasifieringsprocesser i en svensk/skandinavisk kontext mer handlar
om uppfattningar om likhet och ett slags tillämpbar exkludering av uppfattningar
om olikhet utifrån religiösa, värderelaterade, geografiska, utseendemässiga och
civilisationsteoretiska aspekter.317 Det är möjligt att förstå att författarna genom val
av ord och genom att påpeka att syskonen pratar norska med varandra skapar en
annan närhet gentemot barnen hos läsaren jämfört med hur invandrarkvinnorna
karaktäriseras ovan, likt den andre andre, i bemärkelsen att de framstår som
mindre främmande/avlägsna. Ahmeds tankar om vem som ser och inte ser vithet,
samt den feministiska kritiken mot gudatricket, alltså att tro sig se och beskriva
något från ett ingenstans, blir här av vikt att fundera kring. Det blir också tydligt
hur genus, ras, etnicitet och religion som performativa kategorier samspelar och
genomkorsar varandra i representationer av invandrarkvinnan som
biblioteksanvändare. Det performativa tar sig uttryck i nämnda artiklar genom att
kvinnornas kläder upprepade gånger beskrivs som traditionella och omoderna, i
samspel med rasifierande och etnocentriska markörer som exempelvis främmande
språk och brytande uttal.

317 Mattsson, K. (2005), “Diskrimineringens andra ansikte: svenskhet och ‘det vita västerländska’”, s. 151. 
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Avslutande diskussion

Vi har i uppsatsen undersökt representationer av mångkultur, migranter som en av
bibliotekets användargrupper och biblioteket som plats samt dess roll i förhållande
till denna användargrupp. Vi har undersökt nio artiklar publicerade i en
skandinavisk kontext under det senaste decenniet, och ger således inte en
heltäckande bild av det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Vi har
dock genom vår analys kunnat peka på ett antal komplexa och paradoxala
framställningar av mångkultur och migranter i förhållande till biblioteket i
materialet. Med uppsatsen vill vi uppmuntra till att nyansera dessa framställningar
inom framtida användarstudier.

Mångkultur, kultur och etnicitet tillämpas i källmaterialet på
varierande sätt och glider ofta in i varandra. Ofta används begreppen utan
definitioner eller förklaringar trots att de är komplexa och i artiklarna många
gånger mångtydiga. Dels framställs mångkultur som något eftersträvansvärt, gott
och lyckligt och dels som något potentiellt hotfullt. Den goda mångkulturen skrivs
fram som en utmaning som är kopplad till tankar om skillnad mellan grupper och
individer främst då det gäller kultur, etnicitet och religion. Skillnaden ses i detta
sammanhang både som något att värna om, i syfte att berika samhället, och något
att utjämna, för att undvika hotfull segregering och etniska konflikter. Det finns en
tendens att betona kultur och etnicitet mer när det kommer till personer som
invandrat från länder utanför Europa. “Västerlänningar” tycks inte förknippas med
begreppen i samma grad. På så sätt gränsar förståelsen av skillnader till ett
essentialistiskt resonerande. Med hjälp av Sara Ahmeds teorier om mångkultur
som ett säljande varumärke för institutioner och organisationer har vi visat hur
integration, som i materialet mer liknar assimilation, utlovar lycka och positiva
känslor. Idén om den goda mångkulturen och biblioteket som en viktig plats för
integration kan sägas gå igen även i andra studier, såsom uppsatser och rapporter
som vi nämner i forskning- och litteraturöversikten samt IFLA:s mångkulturella
manifest. Med vår studie vill vi lägga till ett kritisk perspektiv på representationen
av invandraren som användargrupp. Vi visar hur svårt det är att skriva fram
migranten som användare utan att reproducera stereotyper. 

För att kunna värna om och samtidigt utjämna skillnader mellan
etniska grupper framhålls i materialet att biblioteket som lågintensiv mötesplats är
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viktig. Lågintensiva mötesplatser möjliggör för olika individer/grupper att ta del
av varandras åsikter och intressen även om dessa ser olika ut. I artiklarnas
framställs det som något positivt att utsättas för annanhet, då ett enande kring
vissa sociala normer och värderingar därmed kan uppnås i linje med den goda
mångkulturen. Bibliotekets roll, i förhållande till etniska minoriteter som
användargrupp, framställs framförallt som fostrande, informativ och hjälpande.
Relationer som lärare/elev och vänskapsliknande målas upp i materialet. Dessa
framställs ofta mot bakgrund av koloniala kunskapsprojekt och tenderar att
reproducera vita privilegier. Vi förstår dessa, i linje med Mattssons kritiska
vithetsteori, som olika typer av företräden som hänger ihop med kontroll.

En annan funktion biblioteket tilldelas i materialet är en broliknande,
vilket hänger samman med den essentialistiska synen på kulturer/etniciteter som
väsensskilda och i behov av broar för att kunna nå varandra. Bro-metaforer,
liksom idén om den goda mångkulturen och idén om biblioteket som lågintensiv
integrerande mötesplats, kan sättas i relation till det biblioteks- och
informationsvetenskapliga fältet; de förekommer i två uppsatser och två rapporter
som vi tar upp i litteratur- och forskningsöversikten. I uppsatserna i samband med
integrationsprojekt på två folkbibliotek ingår bro-metaforiken i projektnamnen.
Hawar Hamarshid, med Folkbibliotek – en väg till integration, och Stina
Magnusson, med Integrationsprojekt på två bibliotek. Mångfald, möten och
möjligheter, undersöker inte representationer utan riktade verksamheter i en
bibliotekspraktik genom fallstudier. De rapporter som också nämner bro-
metaforen är den danska Frirum til integration. En undersøgelse af de etniske
minoriteters brug af bibliotekerne och den svenska Framgångsrikt men förbisett:
om bibliotekets betydelse för integration. Även här är bron kopplad till tankar om
integration, och en idé om att biblioteket som plats kan synliggöra skillnader
mellan användare och att de därmed lär sig något om varandra. Tankar, som vi har
visat, går igen i vårt källmaterial. Både artiklarna vi analyserat och den tidigare
forskningen framhåller bibliotekets funktion som mötesplats som viktig för att
främja integrationsprocesser. Som exempel på brobyggande aktiviteter i vårt
material nämns bland annat att dela minnen, att läsa böcker på sitt ursprungsspråk
eller om den nya kulturen. Vi läser modellen “bygga broar” likt Ahmed, som ett
sätt att göra mångkulturella samhällen lyckliga. Hon framhåller att mångfalden
blir lycklig när den är lojal mot förgivettagna nationella ideal.318

Diskursen om mångkultur kan sägas ge uttryck för underliggande
föreställningar om den andre, vilket i källmaterialet yttras i att etniska minoriteter
tillskrivs annanhet. Vi har exempelvis tagit upp hur etniska och kulturella
skillnader framhålls, i samband med detta uttrycks också en skillnad mellan öst
och väst. Utifrån Ahmed har vi visat hur representationer som särskiljer öst och
väst återskapar och förstärker, vad hon kallar för “de imaginära gränserna”, vilket

318 Ahmed, S. (2011), “Mångkulturalism och löftet om lycka”, s. 177. 
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vi även sätter i relation till Mattsons tankar om vithet som ett “transnationellt
imaginärt rum”, alltså att vithet som “kännetecken” eller “likhet” skapar ett slags
närhet mellan människor oavsett geografisk hemvist. I beskrivningarna av öst
märks, i artiklarna, drag av exotifiering, vilket kan sättas i relation till bell hooks
konsumerande av annanhet. Det exotifierade eller främmande andra beskrivs i
vissa fall, i linje med Ahmeds tes, som en stil att välja för den vita kroppen eller
institutionen. Exempelvis genom att vilja införa en atmosfär från tehus i öst på det
danska biblioteket. Jämsides med den mer exotiska framställningen representeras
den andre/öst som omodern/-t i jämförelse med det moderna och jämställda väst,
närmare bestämt de skandinaviska biblioteken där kvinnor inkluderas. Idéer om
den förtryckta muslimska kvinnan återspeglas i ett flertal av artiklarna. Islam
beskrivs som en kontroversiell fråga, en patriarkal religion och sammanhörande
med avlägsna kulturer. Idéer som utgår från ett essentialistiskt skillnadstänkande
där muslimer bestäms och definieras som individer utifrån sin religion uttrycks.
Då det gäller religion är islam den enda som tas upp i källmaterialet, och blir
därmed en sorts markör i representationen av den föreställda andra. Att (det
skandinaviska) biblioteket framställs ge invandrade kvinnor plats kopplar vi till
Spivaks idé “vita män räddar bruna kvinnor från bruna män”. Hos Spivak handlar
det om vita män och i artiklarna framförallt om biblioteket som institution, men vi
menar att bibliotekets roll, med historiskt sett manligt kodade egenskaper såsom
kunskap, förnuft och upplysning, kan jämföras med mannen i Spivaks
tankegångar. Detta sätter vi även i relation till den goda/lyckliga mångkulturen,
hur mångkultur kan fungera som ett varumärke för institutioner.

Vi har också visat hur icke-vita biblioteksanvändare representeras
genom att tilldelas vissa etniska och kulturella markörer, till skillnad från vita
användare som passerar obemärkta. Vi läser osynligheten som en
identifikationsstruktur för vithet i materialet, i linje med Ahmed och Mattsson.
Vithet känns igen som det som varken beskrivs eller nämns. Representationen av
den andre förhåller sig också till en diskussion om synlig och dold annanhet i
biblioteksrummet. Å ena sidan framkommer i materialet en idé om att annanhet
går att se och att denna synlighet är positiv då den kan leda till möten, vilket kan
kopplas till bro-metaforiken och den goda mångkulturen. Å andra sidan beskrivs
annanhet, i form av livssituationer, som något som är möjligt att dölja - att alla är
användare bland andra användare. I resonemangen skiljer sig synen på kroppen
(hårfärg, hudfärgsmässiga nyanser, ögonfärg, kläder), då den dels ses som något
som uttrycker skillnad, dels som något frånkopplat från skillnaden. Med hjälp av
Habel och kritisk vithetsteori har vi dock visat hur också tankarna om osynlig
skillnad, skillnad endast i form av bakgrunder, livssituationer och kulturer, ändå
tenderar att sammankopplas med kroppsligt kodade olikheter. 
Maria Bjerninger och Lena Åkerman, som vi tog upp i “Litteratur- och
forskningsöversikt”, tolkar i Är biblioteket en väg till integration? - Några
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invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket det faktum att de inte hittat så mycket
litteratur om invandrarkvinnors biblioteksanvändande, samt hur kvinnorna
framställs i litteraturen de funnit, som att invandrarkvinnor inte är synliga på
biblioteket i samma utsträckning som män.319 Vi har dock visat hur
invandrarkvinnor i vårt källmaterial görs synliga genom kläder som en kulturell
markör.Dessa framställningar är i materialet alltid genusbestämda då det är
invandrarkvinnor som beskrivs genom kläder i samspel med adjektiv såsom
omoderna och traditionella. Med hjälp av bell hooks och de los Reyes har vi visat
hur dessa representationer fungerar särskiljande mellan invandrarkvinnor och
icke-invandrarkvinnor, hur de senare får representera modernitet och frigjordhet
och sammankopplas med det skandinaviska, samt hur de förra blir beskrivande för
det främmande och avlägsna. På så sätt blir också framställningarna värderande
och invandrarkvinnan en representant för sin kultur. Vi pekar på hur dessa
representationer kan ses som performativa, utifrån en butlersk förståelse av
performativitet, och hur skapandet av genus inte kan frånkopplas skapandet av
ras, etnicitet och religion i materialet. I framställningar av invandrarkvinnan
samspelar olika föreställningar med grund i dessa kategorier, de skär igenom
varandra som intersektioner, varför det är möjligt att förstå representationen av
den andra kvinnan som en intersektionell produkt.
  

319 Bjerninger, M. & Åkerman, L. (2003), Är biblioteket en väg till integration? : några invandrade kvinnors
syn på folkbiblioteket, s. 77. 
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka representationer av migranter i
samtida biblioteks och informationsvetenskaplig forskning i en skandinavisk
kontext. Genom att analysera nio artiklar från det senaste decenniet granskar vi
vilka föreställningar som finns kring begreppen mångkultur, kultur, ras, etnicitet,
religion, genus och vithet och vilken roll och betydelse biblioteket som plats
tilldelas i förhållande till invandraren som användargrupp. Med hjälp av ett
bakgrundskapitel där vi förklarar begrepp och kolonial kunskapsproduktion sätter
vi representationerna i en historisk kontext. Vår studie utgörs av en kvalitativ
textanalys, en kritiskt orienterad närläsningsmetod utifrån kritiska ras- och
vithetsstudier och intersektionell teori. Vi har med hjälp av Sarah Ahmeds teorier
om hegemonisk vithet visat hur mångkultur i källmaterialet dels framställs som
något eftersträvansvärt, gott och lyckligt, dels som något potentiellt hotfullt. Den
goda mångkulturen skrivs fram som en utmaning som är kopplad till tankar om
skillnad mellan grupper och individer främst då det gäller kultur, etnicitet och
religion. 

Diskursen om mångkultur kan sägas ge uttryck för föreställningar
om den andre, vilket i källmaterialet yttrar sig i att migranter tillskrivs annanhet.
Vi har exempelvis tagit upp hur etniska och kulturella skillnader framhålls genom
särskiljande av öst och väst, bibliotekets roll som fostrande och hjälpande i
förhållande till invandrare som användargrupp samt representationer av vithet,
genus och kläder. Med analysen pekar vi på ett antal komplexa och paradoxala
framställningar av mångkultur och migranter  i studier om biblioteket. Vi vill med
vår studie uppmuntra till att nyansera dessa framställningar inom framtida
användarstudier. 
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