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Inledning

Från flertalet håll hörs idag röster om att en snabb etablering på arbetsmarknaden

är grunden till delaktighet och inflytande i samhället. Regeringen har under 2015

presenterat satsningar med mål att nyanlända snarast möjligt ska erbjudas jobb

relevanta för deras utbildning eller tidigare erfarenheter. Detta sker bland annat

medelst så kallade snabbspår samt att Arbetsförmedlingen samarbetar med landets

högskolor, universitet och folkhögskolor i projektet Korta vägen. Korta vägen

vänder sig till utlandsfödda akademiker och här erbjuds alltifrån examens-

validering och yrkescoachning till praktik och svenskundervisning. Målen med
snabbspåren i sin tur är att korta tiden från ankomst till arbete samt att nyanländas

kompetenser används rätt. Snabbspåren har hittills fokuserat på yrkesgrenar där
arbetskraftsbrist  råder,  såsom  kock-,  lärar-  och  förskollärarbranschen och

legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Etableringen ska ske genom att

språkutbildning inleds redan i asylboenden, nyanländas kompetens och motivation

ska bedömas och utbildning valideras snarast möjligt för att sedan kunnas matchas

med passande snabbspår och bransch. Kompletterande utbildningsinsatser eller

språkutbildning ska också erbjudas och mentorer och handledare ska finnas

tillgängliga på arbetsplatserna.1 Skulle detta kunna vara något för Sveriges

folkbibliotek? Vore det möjligt att med ett ”egenkomponerat” snabbspår gå i

bräschen för en snabbare etablering och få möjlighet att diversifiera eller bredda

en för tillfället homogen yrkeskår? Vad har bibliotekscheferna för ansvar? Finns

det ett intresse för liknande strategier eller bör bibliotekens mångfaldsarbete

koncentreras kring besökare och användare? 

De senaste åren har debatter gällande bibliotekens integrations- och

mångfaldsuppdrag gått varma. Då diskussionen ofta gällt mångfaldsarbete kopplat

till programverksamhet eller bibliotekariers arbete i relation till olika

användargrupper har denna uppsats istället för avsikt att flytta fokus till

bibliotekscheferna. Här undersöks bibliotekschefers inställning till biblioteks-

kårens sammansättning samt deras upplevda medel och befogenhet att främja en

representativ bibliotekskår. Speglar biblioteken det omgivande samhället?

1 Regeringens hemsida > Regeringens politik > Nyanländas etablering > Snabbspår – snabbare etablering av
nyanlända (hämtad 2016-02-24).
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Disposition 

Uppsatsens inledande del syftar till att introducera läsaren till ämnet samt att

definiera för uppsatsen centrala begrepp. Här presenteras även uppsatsens syfte

och frågeställningar. Därefter kommer ett avsnitt om tidigare forskning följt av

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Teoriavsnittet fokuserar genom Taylor Cox

på diversity management och den mångkulturella organisationen och genom

Paulina de los Reyes på kritiken mot både diversity management och

mångfaldsbegreppet. Uppsatsens fjärde avsnitt behandlar valet av metod,

informanter och material och därefter följer själva undersökningen i form av en

resultat- och analysdel. Där presenteras och analyserar resultaten från intervjuerna

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Majoriteten

av de i avsnittet använda rubrikerna är sådana som på någon nivå förekommit i

teoriavsnittet. Centralt är de ämnen som knyter an till uppsatsens frågeställningar

och därför behandlas främst till exempel det mångkulturella bibliotekets

möjligheter och eventuella problem samt chefernas och organisationernas

tillvägagångssätt och mångfaldsstrategier. Avslutningsvis presenteras en slut-

diskussion innefattande förslag på vidare forskning och en kort sammanfattning

av hela uppsatsen.

Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka bibliotekschefers inställning till biblioteks-

kårens sammansättning samt deras upplevda medel och befogenhet att främja en

representativ bibliotekskår. Jag har för avsikt att presentera bibliotekschefernas

uppfattning om bibliotekskårens tillstånd, vad de ser för orsaker till detta tillstånd

samt vilka förändringar de ser som möjliga att implementera i framtiden. För att

uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:

Hur anser cheferna att biblioteken bör rekrytera för att uppnå en mångfald av

olikheter och hur bör denna mångfald hanteras? 

Vad anser bibliotekscheferna begränsar och befrämjar deras möjligheter att

bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete?

På vilka sätt anser cheferna att biblioteken uppfyller eller inte uppfyller

åliggandet att vara tillgängliga för alla? Vad innebär det? 

Bibliotekschefernas svar analyseras med hjälp av mångfaldsteori och viss

intersektionell teori. Begreppet mångfaldsmiljö används för att tyda hur cheferna
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ser på den egna organisationens samt hur de förhåller sig till eventuell mångfald

inom densamma. Monokulturell, pluralistisk och mångkulturell är begrepp som

används för att kategorisera de olika biblioteken efter mognad i mångfaldsarbetet.

Då den presenterade mångfaldsteorin kritiserats för viss essentialism och att sakna

anknytning till samhälleliga strukturer kompletteras den med teorier som tar

hänsyn till detta.

Centrala begrepp 

I uppsatsen används organisation, personalgrupp och arbetsplats synonymt, främst

för att få en språklig variation. Det viktigaste är att det handlar om en samling

människor, en grupp eller en kultur. För att förstå huruvida en mångkulturell

biblioteksorganisation är möjlig bör en vara medveten om de ord som ofta

används i diskussionen kring ”ett bibliotek för alla”.2 Jag valde i intervjufrågorna

konsekvent att använda begreppet mångkultur, främst för att skapa så lite

förvirring som möjligt men även för att se hur informanterna förhåller sig till

begreppet och den diskurs som finns kring det. Mångkultur kommer dock i texten

användas parallellt med begreppet mångfald, som i sin tur används i flertalet

etablerade bibliotekssammanhang och styrdokument. Variationen av begreppen i

texten kan också komma att bero på vad som rent språkligt är att föredra. 

Jag är väl medveten om att begreppen har lika många definitioner som

användare och har därför senare i uppsatsen valt att låta varje enskild informant

själv definiera dem. Av största intresse är just informanternas tolkning av

mångfalds- eller mångkulturbegreppen. Viss begreppskritik presenteras även i

avsnittet om uppsatsen teoretiska utgångspunkter. Nedan följer ytterligare ett par

definitioner av, för uppsatsen, centrala begrepp. 

Mångkultur 
I The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

svenska översättning av IFLA/UNESCOs Multicultural Library Manifesto

beskrivs mångkultur som en samexistens av olika kulturer, det vill säga kulturer

eller grupper där ras-, religions och kulturella aspekter tar sig uttryck i gängse

beteenden, kulturella antaganden och värderingar, tankemönster och

kommunikationsstilar.3 Kulturerna ska kunna existera sida vid sida.4

2 Genomgående i uppsatsen åsyftas folkbibliotek. 
3 IFLAs hemsida > Activities and Groups > MCULTP > About the Library Services to Multicultural
Populations Section > Publications > Manifestos > IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto (hämtad
2016-01-25).
4 IFLAs hemsida > Activities and Groups > MCULTP > About the Library Services to Multicultural
Populations Section > Publications > Defining ”Multiculturalism” (hämtad 2016-01-25).
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Mångfald 
I UNESCOs Universal Declaration on Cultural Diversity beskrivs kulturell

mångfald som de olikartade identiteter hos världens alla olika grupper och

samhällen. På samma sätt som biologisk mångfald är nödvändig för naturen anses

kulturell mångfald vara det för mänskligheten. Vidare ses mänskliga och

kulturella rättigheter som garantier och förutsättningar för en kulturell mångfald.5 

I den svenska debatten har begreppet mångfald ofta föredragits framför mång-

eller multikulturell.6 Främst för att det har en mer intersektionell ambition och

inkluderande ton. 

Interkultur
Redaktörerna för antologin Interkulturella perspektiv: Pedagogik i

mångkulturella lärandemiljöer härleder (i pedagogisk kontext) begreppet

interkulturell till 1974 års rekommendation från UNESCO gällande utbildning för

internationell förståelse, samarbete och fred samt undervisning om de mänskliga

rättigheterna och grundläggande friheterna.7 I motsats till mångkulturell, vilket här

beskrivs som ett tillstånd eller en position, definierar de interkulturell som

betecknande av en handling eller en aktion. Begreppet interkulturell handlar

således om att något äger rum, att en interaktion sker, mellan två eller flera

kulturer eller personer med olika kulturell bakgrund.8 En organisation kan således

ha ett interkulturell arbetssätt snarare än att vara interkulturell.

En del biblioteksorganisationer i Sverige, till exempel Botkyrka bibliotek, har

utformat en interkulturell handlingsplan som de arbetar efter. Detta som ett

medvetet val bort från, och i kontrast till, både begreppet mångkultur och ett

mångkulturellt arbetssätt.9

5 UNESCOs hemsida > Resources > Publications > Conventions and recommendations > Declarations >
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (hämtad 2016-01-29)
6 Widell & Mlekov (2013), s. 222.
7 Bergstedt & Lorentz (2006), s. 14.
8 Bergstedt & Lorentz (2006), s. 16.
9 Interkulturell handlingsplan för Bibliotek Botkyrka (2013), s. 1.
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Tidigare forskning

En hel del forskning har publicerats om mångfald och integration på bibliotek,

främst dock ur ett användarperspektiv eller med fokus på programverksamhet.

Gällande bibliotekariens yrkesroll och yrkeskompetens finns en del vetenskapliga

artiklar publicerade men ytterst få av dessa har som fokus den eventuella bristen

på mångfald hos bibliotekskåren och ännu färre behandlar bibliotekschefers

tankar och tillvägagångssätt kring detta. På grund av detta är den tidigare

forskning som nedan presenteras på ämnet hämtad från Storbritannien och USA

och de nationella bidragen består främst av rapporter och masteruppsatser.

Gemensamt för dem alla är att en diversifierad yrkeskår eller personalgrupp ofta

nämns som en ambition eller som något eftersträvansvärt men sällan närmare

studeras eller utvecklas till praktiska förhållningssätt.

Internationellt 

Briony Birdi, biblioteksforskare, Kerry Wilson, forskare vid Institute of Cultural

Capital samt Sami Mansoor verksam vid The British Library har skrivit artikeln

What we should strive for is Britishness’: An attitudinal investigation of ethnic

diversity and the public library. Artikeln bygger på två studier av

bibliotekspersonals inkluderande mångfaldsarbete kopplat till socialt kapital,

kulturell och etnisk mångfald, institutionaliserad rasism och kulturell

medvetenhet. I de avsnitt där fokus är mångfald kopplat till bemanningsfrågor är

en slutsats som nämns att rekryteringsstrategier på de undersökta biblioteken

fungerar alldeles för långsamt för att komma till bukt med den homogena

personalstyrkan. Vad som skulle krävas är en reviderad strategi för rekrytering

samt efterföljande vidareutbildning av personalen.10 Denna utbildning skulle,

utöver att syfta till att ge medarbetarna någon form av generell kulturell

medvetenhet eller kunskap, även kunna handla om svårigheter och möjligheter att

erbjuda ”rätt” service i mångkulturella samhällen. Det vill säga att utbildningen,

utöver att fokusera på nyanlända individer och grupper, även skulle ge stöd i

arbetet med mer väletablerade grupper.11

10 Birdi, Wilson & Mansoor (2012), s. 118.
11 Birdi, Wilson & Mansoor (2012), s. 125. 
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Mary E. Brown är professor i biblioteksvetenskap och har ett amerikanskt

perspektiv. I Invisible Debility: Attitudes toward the Underrepresented in Library

Workplaces skriver Brown att American Library Association har åtagit sig att

rekrytera rasifierade personer och personer med funktionshinder, men misslyckats

då dessa grupper är underrepresenterade bland utbildade bibliotekarier. Vidare i

artikeln uttrycker författaren att även tidigare empiriska studier visat på mer eller

mindre ständig, om än omedveten, diskriminering ovanifrån av normbrytare.

Diskrimineringen handlade bland annat om fördomsfulla klassificeringar eller

kategoriseringar av medarbetare, men även om vem bibliotekarien förväntas vara

och inte vara. Därefter frågar sig författaren hur bibliotekarier ställer sig till ovan

nämnda underrepresenterade grupper som potentiella kollegor. Vid den av Brown

genomförda senaste studien skickades en webbenkät ut via mejl till en större

grupp bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal samt biblioteks- och

informationsstudenter. Informanterna enades där bland annat om att biblioteket

och dess personal ska representera hur samhället ser ut. Detta till trots märktes

inget aktivt arbete med representationsaspekter vid tillsättning av nya tjänster.12

Ytterligare en amerikansk forskare som är inne på samma spår är Samantha

Kelly Hastings. Artikeln If Diversity Is a Natural State, Why Don’t Our Libraries

Mirror the Populations They Serve? är en omarbetad version av ett tal Hastings

höll på en konferens om Diversity and Library and Information Science

Education. Hastings talade om att mångfald inte handlar om antingen hudfärg,

kön, ålder, språk eller sexuell läggning, det handlar om allt detta samtidigt.

Biblioteken måste återspegla människorna i det samhälle de verkar, om inte annat

så främst för att inte förlora de ”orepresenterade” användargrupperna eller

individerna.13 Risken med detta, menar Hastings, är att att dessa vänder sig bort

från biblioteket, både som fysisk plats och som informationsförmedlare, och att

biblioteket således riskerar att spela ut sin roll. För att undvika detta presenteras

fem huvuduppgifter varav den fjärde är mest relevant för denna uppgift, nämligen

en medveten rekrytering. Detta innebär att en mångfaldsstrategi bör genomsyra

rekryteringen av relevant universitetspersonal och forskare, bibliotekarier och

övrig bibliotekspersonal samt att studenter som annars sällan söker sig till

utbildningen måste lockas dit. För att kunna genomföra förändringen krävs en

attraktiv och inbjudande miljö samt fler stipendier och utökat forskningsstöd.14 

Emily Love, verksam vid University of Illinois, undersöker i artikeln

Generation next: recruiting minority students to librarianship minoritets-

studenters medvetenhet om bibliotekarieyrket. På grund av bristen på

minoritetsrepresentation i bibliotekariekåren önskar hon studera och analysera

effekterna av rekryteringsmetoden att marknadsföra bibliotekarieyrket på två av

universitetets olika kulturcentra (the African-American Cultural Center och the

12 Brown (2015), s. 124.
13 Hastings (2015), s. 133.
14 Hastings (2015), s. 134.
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The Latino/a Cultural Center) samt för ”externa” studenter inskrivna på ett

program som förbereder minoritetselever för master- eller forskarstudier.15 Syftet

med projektet var att identifiera tidseffektiva och prisvärda rekryteringsmetoder

och utöver ovan nämnda informations- eller marknadsföringstillfällen, skapades

även en informationsrik webbportal och studenterna erbjöds mentorsstöd från

verksamma bibliotekarier.16 Resultaten belyser studenternas bristande medvetenhet

eller uppfattning om vad bibliotekarieyrket innebär men visar också att de som

informerats om möjliga arbetsområden och arbetsuppgifter senare uttryckte ett

större intresse för yrket.17 

Nationellt 

2009 valdes Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg ut som svenskt pilotbibliotek för

projektet Libraries för All - European Strategy för Multicultural Education

(ESME). Projektet genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska

kommissionen med syfte att inleda ett europeiskt samarbete folkbibliotek emellan.

Projektet hade även som avsikt att uppvärdera bibliotekens status i lokalsamhället

och använda dem som knytpunkter för att kunna diskutera, utveckla och

genomföra EU-gemensamma integrationsprojekt eller strategier. En central del i

projektet var införandet av särskilda mångkulturella referensgrupper med

bibliotekarier och särskilt kvalificerade medlemmar från lokala invandrargrupper

och utöver det ordna seminarier samt publicera en handbok bestående av

tillvägagångssätt för att bli ett bibliotek för alla.18 I rapporten som Biskopsgårdens

bibliotek framställt efter projektets slut beskrivs även en utökad verksamhet och

en större mängd språkkaféer, flertalet författarbesök av kända författare med

erfarenhet av migration, ett utökat mediebestånd med mera.19 Ytterligare ett

resultat av projektet, och särskilt relevant för denna uppsats, var att biblioteket

anställde flertalet praktikanter med internationell bakgrund. Dessa var både

ungdomar från närområdet samt internationella masterstudenter i interkulturell

kommunikation som med sin speciella kompetens fick möjlighet att bidra till

bibliotekets utveckling och fungera som en mångkulturell representation.20 

Uppsatser
Som nämndes ovan finns det relativt lite svensk forskning på en högre nivå än

masteruppsatser gällande en eventuellt homogen bibliotekskår. Nedan presenteras

15 Love (2010), s. 486.
16 Love (2010), s. 484. 
17 Love (2010), s. 482. 
18 Libraries for All – ESMEs hemsida > About project (hämtad 2016-01-22).
19 Myhre (2010), s. 6.
20 Myhre (2010), s. 7. 
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därför fyra masteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap som på olika

sätt undersöker aspekter och perspektiv på mångfald och mångkultur kopplat till

bibliotek och bibliotekspersonal. 

Sofie Johanssons uppsats Mellan integration och kulturell mångfald? - En

kvalitativ studie av ett stadsdelsbibliotek i Uppsala har som syfte att studera

bibliotekariernas yrkesroll och analysera verksamheten som riktas mot

invandrare.21 Johansson undersöker personalens förutsättningar och villkor samt

vilka kommunicerande redskap som används och kopplar dessa både till

integration och kulturell mångfald. Resultaten visar på att biblioteksverksamhet i

ett mångkulturellt samhälle kräver särskilda kompetenser, alltifrån kulturella och

sociala till språkliga och digitala sådana.22 I relation till denna uppsats är den

kulturella och språkliga kompetensen mest relevant. Den förstnämnda förklaras

som kunskap om kulturella och etniska olikheter inom användargruppen och ett

arbetssätt som utifrån detta formar en relevant biblioteksverksamhet. Den

språkliga kompetensen däremot, fokuserar mer på direktkontakten och att kunna

kommunicera, interagera och erbjuda resurser för så många som möjligt. Språket

förklaras som ett viktigt redskap för ett gott bemötande och relevanta

språkkunskaper föreslås således vara ett krav eller åtminstone eftersträvansvärt

vid rekrytering. Vid brist på detta diskuteras vidare samarbete med externa aktörer

med språkkompetens.23

Bristen på heterogenitet i personalgruppen återkommer i Linda Wagenius

uppsats Mångkulturell bibliotekariekompetens - En litteraturstudie och intervjuer

med bibliotekarier och chefer vid Malmö Stadsbibliotek. Wagenius fokuserar dock

på tankar och idéer kring biblioteksservice åt en mångkulturell befolkning i

allmänhet och plus- eller mångkulturell kompetens i synnerhet. Samtliga

informanter menar att flera språkkunskaper samt anställda med olika etniska

bakgrunder är viktigt för att uppnå den där efterfrågade mångkulturella

kompetensen.24

Madeleine Söderberg undersöker i Den mångskiftande mångkulturalismen -

En kritisk diskursanalys av mångkulturalism i bibliotekskontext utifrån ett

intersektionellt etnicitetsperspektiv själva begreppet mångkultur. Begreppet

används ofta och gärna, dock skiljer sig uppfattningen om vad den egentligen

innebär eller åsyftar ofta åt.25 Söderberg redogör för hur begreppen använts i olika

texter som behandlar mångkultur och bibliotek femtio år tillbaka i tiden samt

undersöker huruvida det finns en skillnad mellan resonemang och verksamhet.26

Kritiken mot begreppet mångkultur återkommer även hos Maria Axelsson och

Petra Jansson. Inledningsvis i Representationer av migranter inom biblioteks- och

21 Johansson (2012), s. 6.
22 Johansson (2012), s. 68.
23 Johansson (2012), s. 69.
24 Wagenius (2006), s. 56.
25 Söderberg (2015), s. 5.
26 Söderberg (2015), s. 6.
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informationsvetenskaplig forskning - En textanalys utifrån kritiska ras- och

vithetsstudier och intersektionell teori presenteras en rad exempel på när

begreppet framhävs och används. Utöver det som nämns i titeln önskar de

undersöka vilka som faktiskt innefattas av begreppet och vad det får för

konsekvenser.27

Rapporter
De senaste tio åren har det publicerats en mängd rapporter på temat mångfald,

integration och bibliotek. Ingen av dessa har som huvudfokus biblioteks-

organisationen eller arbetsgruppen. Däremot återfinns en del rapporter om

efterfrågade egenskaper eller kompetenser vid rekrytering där aspekter som språk

och bristen på mångfald hos bibliotekspersonal tas upp. Rapporterna är viktiga att

presentera då de visar på ämnets relevans i samtiden. I dessa återfinns ofta

attityder och förhållningssätt men även statistiska sammanfattningar. En risk är

dock att rapporternas ofta begränsade eller förkortade sammanställningar av större

undersökningar tenderar att utelämna visst material. Detta till trots presenteras

nedan två stycken; 

BIBSAM/Kungliga biblioteket, DIK, Kulturrådet samt Svensk

Biblioteksförening finansierade tillsammans projektet Framgångspotential -

Egenskapsfaktorer vid rekryteringen av bibliotekarier. Projektet var en

kartläggning av eftersträvansvärda professionella attityder och personliga

egenskaper hos bibliotekarier samt huruvida studenter i biblioteks- och

informationsvetenskap motsvarade dessa önskemål.28 Rapporten behandlar

egenskaper och kompetens som var eller förväntades bli särskilt viktiga i

framtiden. Aspekter som flerspråkig-, plus- och mångfaldskompetens eller andra

för denna uppsats relevanta begrepp lyser dock förvånande nog med sin frånvaro.

Kartläggningen gjordes för över tio år sedan men mig veterligen har ingen dylik

sådan genomförts sedan dess. Trots detta anser jag ändå att undersökningen om

vilka medarbetare biblioteken kommer att behöva under de kommande åren är av

intresse än idag. Dessutom vore en ny kartläggning eller undersökning på sin plats

för att se om och i sådant fall vilka egenskapsfaktorer som täckts upp, vilka som

finns kvar, och vilka som eventuellt fallit bort eller förändrats. 

2015 genomförde analys- och undersökningsföretaget Miklo en studie samt

publicerade en rapport på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Miklo

presenterar sig på sin hemsida som en aktör som samlar kunskap om

miljonprogram och liknande områden.29 I rapporten intervjuades både asylsökande

och bibliotekspersonal, främst för att identifiera hur biblioteken kunde utveckla

sin service till asylsökande. Kopplat till denna uppsats nämndes bland annat

27 Axelsson & Jansson (2015), s. 8.
28 Olander (2009), s. 3.
29 Miklos hemsida > Våra uppdrag (hämtad 2015-12-09).
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vikten av, samt bristen på, mångspråkig personal. Både bibliotekspersonal och

asylsökande noterade begränsningarna med att endast några få anställda på

enstaka bibliotek talar de aktuella språken. Deras arbetsbelastning ansågs vidare

vara orimligt hög.30

Ytterligare några rapporter som publicerats men som på grund av platsbrist

inte kommer presenteras närmare är Kultur i Västs När världen krymper måste

biblioteket bli större - en rapport om det mångspråkiga biblioteket – utveckling av

interkulturella mötesplatser f r å n 2 0 1 1 , Svensk biblioteksförenings

Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekets betydelse för integration från 2008

samt de lite äldre Tid för mångfald - En studie av de statligt finansierade

kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald genomförd av

Mångkulturellt centrum i Botkyrka på uppdrag av Kulturdepartementet, och

Kulturell mångfald som var en del av Kulturrådets omvärldsanalys från 2005.

30 Miklo (2015), s. 7.
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Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De hämtas främst

från Taylor Cox forskning om och kring mångkulturella organisationer. Cox

organisationsteori och mångfaldsstrategier kommer inte redogöras i sin helhet

utan fokus ligger på utvalda avsnitt och begrepp lämpliga för ämnet och

analysarbetet. Begreppet mångfaldsmiljö är centralt för analysen och används för

att tyda hur cheferna ser på den egna organisationens samt hur de förhåller sig till

eventuell mångfald inom densamma. Monokulturell, pluralistisk och mång-

kulturell är termer som används för att kategorisera de olika biblioteken efter

mognad i mångfaldsarbetet. Vidare används Cox metoder kring mångfalds-

hantering och rekrytering som en referenspunkt för chefernas utsagor. Teorierna

har applicerats på en mängd organisationer eller yrken men, mig veterligen, aldrig

tidigare på biblioteksverksamhet. 

Utgångspunkten för Cox teorier om den mångkulturella organisationen är de

positiva effekter som kulturell heterogenitet har på en arbetsplats. Etniska och

kulturella olikheter är givande och tillför organisationer (och samhället) nya och

värdefulla lärdomar.31 Denna syn på mångkultur och/eller mångfald har på senare

år kritiserats från flera håll, bland annat för sin essentialism och okunskap eller

ointresse för underliggande samhällsstrukturer. En som påtalat detta i en svensk

kontext är ekonomihistorikern Paulina de los Reyes. Liksom Cox menade hon

förvisso att hanteringen av mångfald var en utmaning och nödvändighet för ett

framgångsrikt ledarskap i början av 2000-talet, men begreppet måste enligt henne

utöver att användas eller analyseras som en managementstrategi även undersökas

som en retorik eller diskurs. En diskurs i bemärkelsen ”en historisk konstruktion

som i skilda situationer och miljöer ger hierarkier mening och legitimitet genom

att kategorisera och särskilja.”32

Här i teoriavsnittet presenteras delar av de los Reyes kritik efter Taylor Cox

teorier. Då kritiken är betydligt mer omfattande än denna uppsats har möjlighet att

redovisa, presenteras och diskuteras endast utvalda delar. de los Reyes kritik av

olikhetsbejakande strategier får i analysen kontrastera Cox teorier och används

tillsammans med teorierna kring essentialism för att möjliggöra en mer

omfattande tolkning av chefernas utsagor. Teorierna i avsnittet om essentialism

31 Cox (1993), s. 5.
32 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 6.
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används främst för att analysera chefernas ordval generellt och formuleringar

kring olikheter och, indirekt, norm. de los Reyes diskrimineringsteorier har ett

mer intersektionellt förhållningssätt än Cox och möjliggör en tolkning av

chefernas utsagor med ett mer holistiskt perspektiv.

Taylor Cox och Cultural Diversity in Organizations33

I en biografi över Taylor Cox, skriven av tidigare kollegor, beskrivs han vara den

första afroamerikanske professorn verksam vid University of Michigans Business

School. Han frilansande även som mångfaldskonsult inom företagsledning och

organisatorisk rådgivning och beskrivs också vara diversity managements för-

grundsgestalt i USA.34

Cox definierar kultur eller en kulturell grupp som en samling människor som

tillsammans delar vissa normer, värderingar eller traditioner som skiljer sig från

andra grupper. Kulturell mångfald, eller mångkultur, innebär således re-

presentationer av en mängd olika samlingar människor med olika kulturellt

betydande grupptillhörigheter.35 Liknande definitioner återkommer i chefernas

utsagor om hur och vad de associerar till begreppet mångkultur vilket kommer att

tydliggöras nedan. 

An Interactional Model of the Impact of Diversity 
Utgångspunkten för Cox teorier om den mångkulturella organisationen är The

Interactional Model of the Impact of Diversity (IMCD). Med denna modell

förklarar Cox varför förekomsten av kulturell mångfald, och hanteringen av den,

är direkt kopplad till hur en organisation presterar. Modellen belyser hur

mångfaldsmiljön, individens utveckling och organisationens resultat påverkar

varandra.36 Begreppet interactional syftar just till samspelet mellan mångfalds-

miljö, individ och organisation. Arbetet med den mångkulturella organisationen

handlar till viss del om tillgodogörande av de egenskaper och den kompetens som

redan existerar inom organisationen och hos de anställda men även om

rekrytering.37

Mångfaldsmiljö

Cox menar att en mångkulturell organisation karakteriseras eller präglas av en

kultur, eller mångfaldsmiljö, som värdesätter mångfald och pluralistisk ackultur-

33 Jag har valt att inte översätta vissa av begreppen då dess innebörd borde vara relativt lättförståelig även för
en icke-svenskspråkig läsare.
34 Blake-Beard, Finley-Hervey & Harquail (2008), s. 396.
35 Cox (1993), s. 6.
36 Cox (1993), s. 6.
37 Cox (1993), s. 8.
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ation, som har en fullständig både formell och informell integrering av de

medlemmar som är i minoritet samt en frånvaro av fördomsfull ledning och ett

minimum av interna konflikter på grund av gott ledarskap.38 Ledarskapet spelar

inom dessa organisationer en stor roll, vilket är av betydelse för denna uppsats då

chefernas utsagor ska analyseras. Med ackulturation menar Cox en kulturell

förändring eller en process som sker när grupper med olika kulturer förs samman,

det vill säga det kulturella utbytet (anpassningen) som äger rum mellan nya

medlemmar och de som sedan tidigare befinner sig inom den rådande

organisationskulturen eller den dominerande gruppen.39 Det pluralistiska, i sin tur,

syftar till att nya medlemmar införlivar eller tar upp ett begränsat antal kärnvärden

eller beteenden samtidigt som de bevarar andra skillnader eller dimensioner av sig

själva.40 Pluralistisk ackulturation blir aktuellt i analysen av chefernas syn på den

egna organisationen. Vinsten med en god mångfaldsmiljö behandlas främst i

chefernas utsagor kopplade till bibliotekens externa representation. 

Tillvägagångssätt

Att arbeta med, utveckla och på olika sätt hantera mångfald är en av ledarskapets

mest centrala delar. Huruvida detta mångfaldsarbete lyckas är avgörande för

organisationens framgång. Moraliska, etiska och sociala mål är nödvändiga

organisatoriska mål kopplade till mångfald och är utöver att vara betydelsefulla i

sig även viktiga på grund av vad det signalerar utåt.41 Om en sitter i ledningen för

en organisation som säger sig arbeta för lika rättigheter och möjligheter för alla, är

det även moraliskt och etiskt riktigt att ha ett aktivt mångfaldsarbete.42 

Från mono- till mångkulturell
Vägen till en mångkulturell organisation går enligt Cox via att en monokulturell

organisationen först utvecklas till en pluralistisk organisation och sedan vidare till

en mångkulturell sådan. Detta sker naturligtvis inte av sig själv utan ställer höga

krav främst på ledarskapet men även de anställda. Cox talar om sex aspekter eller

delar som de tre organisationstyperna innehåller eller påverkas av i olika stor

utsträckning. Dessa är huruvida organisationskulturen ignorerar, avskräcker från

eller framhäver mångfald, ackulturationsprocess, grad av strukturell och informell

integration, huruvida institutionaliserade kulturella fördomar påverkar

rekryteringen samt konflikter inom personalgruppen.43 

38 Cox (1993), s. 241.
39 Cox (1993), s. 166.
40 Cox (1993), s. 167.
41 Cox (1993), s. 11.
42 Cox (1993), s. 12.
43 Cox (1993), s. 226.

17



Den monokulturella organisationen har en nästintill obefintlig närvaro av

individer som representerar olikheter och är således genomgående både

demografiskt och kulturellt homogen. Kraven på de personer med minoritets-

bakgrund som trots detta anställs eller arbetar inom organisationen blir att de

måste anpassa sig till majoritetsgruppens ofta fördomsfulla normer och

värderingar och organisationens praxis. Detta för att inte riskera att motarbetas

eller ignoreras. Det enda positiva med dessa organisationer är att de innebär färre

interna konflikter, främst på grund av personalgruppens homogenitet.44 Den

pluralistiska organisationen, i sin tur, skiljer sig från den monokulturella genom

att personalgruppen här är betydligt mer heterogen, inkluderande och

accepterande. Införlivandet av den mångkulturella kompetensen återfinns delvis

på en strukturell nivå och ledningen är intresserad av och arbetar med

mångfaldsfrågor. Ofta har både personal och ledning fortbildats eller gått olika

kurser kopplade till diskrimineringsgrunder, men nya mångfaldsplaner och

visioner har inte riktigt slagit igenom hos cheferna, personalen eller i det dagliga

arbetet.45 Då fördomar kvarstår och olikheter existerar är interna konflikter

betydligt vanligare inom dessa organisationer än inom monokulturella sådana.

Cox föreslår alltifrån mentorskap till mindre arbetslag eller liknande utformade ur

ett mångfaldsperspektiv.46 Skillnaden mellan den pluralistiska organisationen och

den mångkulturella är, åtminstone utåt sett, inte lika tydlig. På en mångkulturell

arbetsplats värdesätts och premieras däremot mångfalden på alla nivåer inom

organisationen och en ömsesidig anpassning sker kontinuerligt. Syftet med

mångkulturella organisationer är att skapa icke-diskriminerande effektiva

organisationer i vilka personer från alla olika sociokulturella bakgrunder ska

kunna bidra och använda sin fulla potential.47 Den monokulturella, pluralistiska

och mångkulturella organisationen återkommer i analysen för att klassificera

chefernas bibliotek.

Positiv särbehandling
Positiv särbehandling ses av Cox som ett (av flera) fruktbara mångfaldsverktyg.

Han menar dock att kvotering inte på något sätt behöver vara ett krav för detta och

att det heller inte handlar om att de organisationer som använder sig av detta på

något sätt anställer okvalificerad eller mindre lämplig personal.48 Positiv

särbehandling ses istället som en metod för att ta itu med de hinder eller motstånd

som minoritetsgrupper utsätts för på grund av en kombination av etnocentrism

och en ojämlik maktfördelning och anses vara ett effektivt sätt att korrigera

44 Cox (1993), s. 227.
45 Cox (1993), s. 228.
46 Cox (1993), s. 255.
47 Cox (1993), s. 225.
48 Cox (1993), s. 248.
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orättvisor i arbetslivet.49 Begreppet eller metoden återkommer i chefernas utsagor

gällande möjliga tillvägagångssätt för att hantera mångfald. 

Rekrytering
Hur en organisation går tillväga vid rekrytering spelar en stor roll för

personalgruppens homogenitet. Personalgruppens sammansättning är en direkt

följd av vilka som historiskt rekryterats. En av uppsatsens frågeställningar rör just

rekrytering och följande teori appliceras i analysen av chefernas utsagor. Cox

framhåller särskilt vikten av en väl genomtänkt rekryteringsprocess. Han menar

att organisationer ofta önskar anställa personer med olika bakgrund men att de

alldeles för sällan tänkt igenom hur de utformar annonser, vilka krav de ställer på

de sökande och vilka som till exempel utesluts vid särskilda formuleringar eller

villkor.50 För en framgångsrik rekryteringsprocess måste därför både

urvalskriterier omarbetas och rekryteringsteamens sammansättning ses över. Ett

heterogent team med bred representation signalerar att organisationen uppskattar

och värdesätter olikheter. Rekryteraren besitter en oerhörd makt och det är viktigt

att den är medveten om detta, att dennes fördomar och förförståelse spelar in när

den läser CV och personliga brev eller när personer sorteras bort.51 

För att kunna leda och hantera organisationens mångfald krävs att de anställda

är med på tåget. Tillvägagångssätt för att se till att nyanställda delar

organisationens ambition om en mångkulturell arbetsplats kan till exempel vara

att utforma intervjufrågor som behandlar mångfald. Frågor kring personens

erfarenhet av det på tidigare arbetsplats eller i privatlivet kan här vara relevanta,

likväl som att mångfaldskonsulter får observera personlighetstest eller individens

reaktioner på och problemlösningsförmåga vid eventuella fallstudier som den

förväntas hantera under intervjutillfället.52 

Att hantera mångfald 
Att reformera en organisationskultur är enligt Cox en kontinuerlig process utan

slut. För att förändring ska ske menar han att det krävs att även organisationens

medlemmar gör det. Hur cheferna i undersökningen väljer att hantera eller inte

hantera mångfald genomsyrar hela analysen, detta blir särskilt tydligt i utsagor om

bibliotekens uppdrag och praktiska tillvägagångssätt. Utöver det som tidigare

nämnts rekommenderar han att urvalsprocesser, utvärderings- och belönings-

system revideras och medlemmarna erbjuds fortbildning.53 För att skapa ett klimat

där personer från alla grupper är sina bästa jag måste ledningen enligt Cox

anställa eller befordra personer som omfamnar de nya värdena, de bör även

49 Cox (1993), s. 249 ff.
50 Cox (2001), s. 14.
51 Cox (2001), s. 109.
52 Cox (2001), s. 110.
53 Cox (1993), s. 180.
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säkerställa även minoritetsgruppernas inflytande och perspektiv på organisation-

ens normer och kärnvärden och att det finns en mångfald i viktiga utskott.54 Det

anses också vara centralt att maximera alla anställdas möjlighet att bidra till att

organisationens mål uppnås, detta utan att hindras av gruppidentiteter såsom ras

eller nationalitet samt att nya medlemmar utöver mentorskap också bör erbjudas

ny-på-jobbet-orientering och, i de fall det är nödvändigt, språkkurser.55 Cox menar

även att det sällan är så enkelt som att det finns en (1) eftersträvansvärd

organisationskultur utan att det naturligtvis inom en utåt sett homogen grupp kan

finnas stora skillnader i värderingar, tanke- och förhållningssätt. I de flesta fall har

individer också flera tillhörigheter vars (sub)kulturer och normsystem ibland

överlappar och ibland krockar.56 

Ett utvidgat perspektiv på mångfald som begrepp och metod

Paulina de los Reyes kritik riktar sig nationellt mot mångfaldbegreppets

oemotsagda eller obestridda roll som mål eller medel för integration i arbetslivet

och i samhället.57 Liknande kritik har även uttalats i USA där teorier om och

modeller för diversity management har sitt ursprung. Den främsta kritiken vänder

sig även där mot den alltför lättvindiga användningen av mångfaldsstrategier inom

organisationer eller företag, utan att en djupare förståelse för dess interna

strukturer, regelsystem eller nuvarande (o)jämlika situation försöker nås.58 

Intersektionalitet
För integration på lika villkor i arbetslivet krävs enligt de los Reyes en långsiktig

strategi. Alla individer, oavsett kön, nationalitet, ålder, funktionshinder, ska ges

lika möjlighet till kompetensutveckling och flexibilitet.59 Begreppet inter-

sektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw i slutet på 1980-talet. Inom

organisationer eller organisering syftar begreppet till att synliggöra hur makt däri

samlas kring vissa kategorier av människor och hur de värderingar kopplade till

de olika kategorierna skapar sociala hierarkier bland organisationens

medlemmar.60 de los Reyes och Diana Mulinari definierar i boken Inter-

sektionalitet - Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap intersektional-

itet som en teori eller ett begrepp som beskriver hur olika former av

maktordningar eller maktstrukturer samverkar. Genom ett synliggörande av hur

olika relationer av förtryck samverkar på olika nivåer kan ett intersektionellt

54 Cox (1993), s. 163.
55 Cox (1993), s. 243.
56 Cox (1993), s. 171.
57 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 5.
58 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 31.
59 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 186.
60 Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007), s. 37.
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perspektiv visa på olika diskriminerande strukturella, institutionella och

individuella faktorer i samhället.61 I boken fokuserar de på den ojämlikhet som

grundas på föreställningar om ras, klasstillhörighet och nationella gränser.62

Avslutningsvis skriver författarna att intersektionalitet ställer frågor om hur kön,

klass, etnicitet och nationalitet görs/skapas av samhället och statliga institutioner.63

Intersektionalitet är en utgångspunkt i de los Reyes forskning och en

genomgående utgångspunkt i de följande avsnitten. Chefernas utsagor kring

begreppet mångkultur tolkas i analysen med hjälp av dessa avsnitt och således

även med viss intersektionell teori. Med det sagt förblir uppsatsens fokus främst

mångfald ur ett etnicitetsperspektiv. 

Bristen på analys av ”samhälleliga strukturer”
Diversity management har kritiserats för dess avsaknad av anknytning till

samhället och andra samhälleliga och ekonomiska strukturer. Kulturella olikheter

ses också alltför förenklat främst som lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv och

som nyckel till företagets framgång. de los Reyes menar att de anställdas

skillnader i makt, inflytande och tillgång till resurser förblir alltför oproblem-

atiserade när Cox till exempel pratar om att en bör acceptera, och bejaka de

anställdas olikheter. Dessa olikheter är inte något som en enkelt informerar och

utbildar övrig personal (dvs. den som inte är den som anses ”olik” eller i anomali)

om då ett sådant förhållningssätt ignorerar och osynliggör de faktiska

maktstrukturer som ger upphov till och cementerar människors olikheter. Kritiken

riktar sig även mot att målet eller föreställningen om den heterogena

personalgruppen sällan är verklighetsanknuten. Om en organisation menar allvar

med mångfaldsstrategier måste det skapas normer och rutiner som bryter mot det

övriga samhällets maktstrukturer, principer och attityder. Samspelet mellan

samhälleliga maktstrukturer och personalgruppens olikheter måste undersökas, tas

med i beräkningen och kopplas ihop med det interna mångfaldsarbetet.64 de los

Reyes kritiserar således Cox beskrivning av det problematiska i kulturella

olikheter som organisationsinterna individ- eller grupprelaterade problem snarare

än strukturella eller samhällsinstitutionella.65

Hon menar också att ett ytterligare problem är att mångfaldsstrategier

fortfarande ses som en organisationsstrategi skild från den övriga verksamheten.

Övriga organisationsfrågor såsom till exempel kompetensutveckling och lärande

eller styrsystem diskuteras inte samtidigt som förhållnings- eller arbetssätt kring

kulturella skillnader, etnicitet eller mångfald i allmänhet.66 I uppsatsens analys

61 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2005), s. 254.
62 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 7.
63 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 111.
64 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 32.
65 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 124.
66 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 28.
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kompletteras Cox teorier med kritiken ovan, i syfte att ge en bredare och mer

rättvis bild. 

Essentialism
de los Reyes menar att ett grundläggande problem med synsättet att

personalstyrkans etniska olikheter enbart är en fördel eller styrka för

organisationen är risken att olikheterna essentialiseras och gör etniska (och andra)

olikheter till sanning.67 Både strukturella förklaringar och analyser som utgår från

invandrarnas68 ”kulturella olikhet” grundar sig på ett underförstått antagande om

invandrare som en homogen grupp, antalet olika nationella bakgrunder till trots. I

kontrast till ”de andras” essentiella kulturella olikhet etableras och legitimeras

bilden av vilken normens etnicitet och identitet (här svensk) är.69 Det är dock av

yttersta vikt att undvika sådant institutionaliserande och sådana legitimerande

konstruktioner av människors olikheter i ett ”vi och dom”-tänk då det endast leder

till fördomsfullhet och avståndstagande.70 Mångfaldsperspektivets positiva syn på

olikheter kan leda till att individerna låses fast i statiska etniska identiteter. Det

finns en stor risk att olikhetsbejakandet går över i ett riskabelt särartstänkande.71

de los Reyes beskriver människors olikheter och likheter som komplexa och

föränderliga sociala konstruktioner.72 Föreställningar om olikheter präglar dock

strukturer, processer och positioner inom organisationen och interna processer

socialiserar individer i en bestämd ordning och hierarkier. Organisationen

fungerar då som en identitetsskapande struktur som både producerar och

reproducerar de anställdas kollektiva identiteter. Ofta i form av socialt och

historiskt konstruerade stereotyper.73 Om organisationsledningen inte uppmärk-

sammar, är omedveten om eller ignorerar detta kommer fördomsfulla normer och

förväntningar uppfattas som naturliga trots att de i själva verket innebär

särbehandling eller till och med diskriminering av vissa anställda.74 

Diskriminering 
Enligt de los Reyes bör fokus med större fördel ligga på behovet av effektiva

antidiskrimineringsåtgärder än, eller åtminstone som komplement till,

mångfaldsstrategier.75 Diskriminering kan äga rum på flertalet olika nivåer och ta

sig olika uttryck, inte sällan samtidigt. Ett exempel kopplat till institutionell

67 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 33.
68 de los Reyes ordval. Ordvalet har problematiserats både av författaren och andra. Vidare diskussion om
detta kommer dock här inte ske. 
69 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 14.
70 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 118.
71 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 175.
72 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 117.
73 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 162.
74 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 33.
75 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 16. 

22



diskriminering i arbetslivet är formuleringar och rutiner utformade på ett

särbehandlande, missgynnande eller exkluderande sätt mot, i arbets- eller

samhällslivet, icke-normativa grupper.76 de los Reyes menar att hela samhälls-

strukturen och främst normativa föreställningars maktlegitimerande funktion här

står i fokus. De mekanismer som legitimerar och cementerar villkoren för

diskriminering måste synliggöras och bearbetas.77 Ytterligare ett fokus för de los

Reyes är de situationer eller sadiskrimmanhang i arbetslivet som skapar villkoren

för etnisk differentiering samt de organisatoriska och institutionella mekanismerna

som legitimerar detta.78 Hon beskriver också riskerna med att diskriminering på

arbetsmarknaden ger en avskräckande effekt och på lång sikt permanentar

olikheter mellan grupper med olika bakgrund.

76 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 109.
77 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 113.
78 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 123.

23



Metod och material

Detta avsnitt syftar till att redogöra för val av metod och material, samt urval och

avgränsningar kopplade till dessa. Redogörelsen sker främst med utgångspunkt i

Handbok för kvalitativa intervjuer av Göran Ahrne och Peter Svensson (red.). Där

beskrivs bland annat formgivningen eller forskningsdesignen av ett uppsatsprojekt

som en process av fråga-svarmodell som författaren ställer till sig själv. I de fall

där handboken inte varit tillräcklig har Steinar Kvales och Svend Brinkmanns

Den kvalitativa forskningsintervjun använts som komplement. Nedan följer en

redogörelse av insamlandet av material samt hur detta material bearbetats och

analyserats.79

Metod 

Kvalitativa metoder är de olika metoder och tekniker som bygger på intervjuer,

observationer eller textanalys och som fungerar som hjälpmedel för att finna

lösningar på de problem som i en undersökning eller uppsats formulerats.80 Syftet

är att kunna beskriva, förklara och tolka en företeelse eller en realitet.

Informanterna upplever och beskriver sin verklighet men verkligheten kan

uppfattas på många olika sätt och det finns således ingen objektiv sanning eller

rätt svar. Att söka efter dessa är inte heller syftet. Genom att intervjua individer

delaktiga i någon form av social miljö kan en nå insikter om omständigheter som

där råder. Intervjumaterialet består sedan i bästa fall både av sociala förhållanden

men även enskilda individers upplevelser.81 En intervjusituation kommer alltid till

viss grad präglas av där rådande sociala och språkliga kontext.82 På grund av

metodvalet, det vill säga mejlintervjuer, här dock i mindre skala då

intervjusituationen blir annorlunda än i ett samtal som sker på en specifikt utvald

plats eller i en viss miljö.

79 Svensson & Ahrne (2011), s. 20.
80 Svensson & Ahrne (2011), s. 20.
81 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 36.
82 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 37.
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Val av informanter 
Sex intervjuer genomfördes med fem bibliotekschefer och en enhetschef på olika

större biblioteksorganisationer i Sverige. Jag följde Ahrne och Svenssons första

strategi gällande val av studieobjekt, det vill säga att jag har valt ut organisationer

och chefer som är så pass lika varandra att slutsatser är möjliga att dra och att

företeelser som upptäcks inte enbart sker på just ett enda specifikt bibliotek.83

Även om alla informanter i denna uppsats i någon form innehar en chefsposition

kan en tänka sig att deras arbetsuppgifter delvis skiljer sig åt. Frågor kopplade till

exempelvis rekryteringsprocessen är sådana som skulle kunna få varierade svar

beroende på hur pass involverade cheferna är vid dessa på de olika biblioteken.

Antalet informanter berodde dels på min förförståelse av vad som kunde vara

en rimlig mängd material att arbeta med och dels på möjligheten och säkerheten

att härav få en variation av oberoende svar och inte enbart en individs personliga

uppfattning.84 Även om det delvis är dessa subjektiva åsikter och förhållningssätt

jag ämnar undersöka så bör själva analysen byggas på åtminstone ett flertal

sådana subjektiva föreställningar. 

Valet av folkbibliotek som studieobjekt kommer sig av att det är den

verksamhet jag själv känner bäst samt att det är där jag upplevt det största

intresset för frågor gällande mångkultur och mångfald i bibliotekssverige idag. Då

den empiriska undersökningen endast innefattar sex chefer i större städer, kan den

på intet sätt ses som representativ för bibliotekskåren eller biblioteksverksamheten

i Sverige. Däremot kan den ge en inblick i hur det kan gå till, hur ett par chefer

tänker och förhåller sig till ”sin” organisation och dess eventuella homogenitet. På

grund av delvis liknande förutsättningar är även en jämförelse av skildringarna

och verksamheterna emellan möjlig. Då de intervjuade cheferna är verksamma

inom så pass stora organisationer, och de beslut som där tas påverkar en större

mängd både biblioteksanställda och besökare, täcks en relativt stor del av Sveriges

befolkning här in. 

Viktigt att nämna är också att jag arbetat i en organisation som en av cheferna

arbetar i. Jag har dock aldrig personligen varit i kontakt med hen och betvivlar att

detta skulle ha någon inverkan på intervjusvaren.

Bortfall 

En tillfrågad bibliotekschef sade sig inte ha möjlighet att besvara frågorna på

grund av att hen nyss tillträtt. När jag bad om hänvisning till eventuell enhetschef

eller annan relevant personal menade chefen att ingen inom organisationen sade

sig ha kompetens att besvara dem. Det är dock oklart om det var mångfalds- eller

chefskompetensen som då åsyftades. Ytterligare en chef valdes då ut. En annan av

cheferna ställde först upp men meddelade efter två påminnelsemejl att hen ändrat

83 Svensson & Ahrne (2011), s. 24.
84 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 44.
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sig och på grund av tidsbrist inte längre hade möjlighet att delta. En chef tackade

ja men svarade sedan aldrig på varken frågor eller påminnelsemejl. Då hen inte

gick att nå och analysarbetet av de övriga informanternas svar redan var igång,

valde jag att inte hitta leta efter någon ersättare. 

Intervjuförfarande
Kontakten med informanterna etablerades via ett första introduktionsmejl där de

presenterades för uppsatsens syfte samt fick en förfrågan om att delta.

Mejlutskicket gick till högsta bibliotekschef som informerades om att de gärna

fick vidarebefordra mejlet till annan inom verksamheten lämplig (chefs)kollega

om de själva inte hade möjlighet att delta. Ahrne och Svensson beskriver liknande

situationer, då uppsatsskrivaren hänvisas vidare av organisationsledning, men

syftar dock främst på när ledningen i sådana fall vill styra undersökningen eller

intervjusvaren till sin fördel.85

När det var utrett vilka som som skulle delta i undersökningen skickades de

25 intervjufrågorna ut per mejl. Dessa hade tidigare lästs igenom och godkänts av

både en verksam bibliotekarie och min handledare. Antalet frågor kändes rimligt

både i arbetsbörda för informanterna samt för mig att arbeta vidare med. Syftet

var att få tillgång till tillräckligt med analysmaterial för att genomföra en

ändamålsenlig jämförelse och undersökning. 

Då cheferna i svaren nämnt i vilken stad de verkar har jag konsekvent bytt ut

namnet mot ”stad” eller ”staden”. Intervjumaterialet har i största möjliga mån

anonymiserats men informanterna utlovades inte fullständig anonymitet då jag på

grund av svarens karaktär inte kunde garantera att det inte skulle kunna gå att lista

ut vilka organisationer cheferna var verksamma inom. 

Val av metod 
Universitetslektor Nalita James, har i Using email interviews in qualitative

educational research: creating space to think and time to talk skrivit om fördelar

med mejlintervjuer. James menar att mejlformatet skapar en plats för eftertanke

och reflektion. Informanten tillåts, delvis på sina egna villkor, bidra till eller delta

i forskningsprojekt.86 Här finns också tid för informanten att tänka igenom sina

svar och fundera över varför en svarar som en gör. 

En risk med mejlintervjuer är dock att mejlen ”försvinner” eller prioriteras

bort i inkorgen. På grund av detta hade jag både ett påminnelsemejl och

alternativa informanter i beredskap.87 Ytterligare en nackdel är främst

frågeställarens men även informantens möjlighet att direkt ställa följdfrågor. Även

om viss återkoppling och ytterligare frågor eventuellt tillkommer går den direkta

85 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 42.
86 James (2016), s. 150.
87 James (2016), s. 154.
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kommunikationen som äger rum vid en muntlig intervju inte att återskapa. Jag tror

att frågorna skulle kunna utformats mer öppet vid ett personligt möte men här

kändes det istället viktigt att åtminstone delvis begränsa tolkningsmöjligheterna.

Avsikten var dock att variera frågorna så att åtminstone inledningen av dem

växlar mellan vad, hur, vem/vilka, anser du och så vidare. Mejlintervjun har en

form liknande den betydligt mer begränsade enkätintervjun, men i detta fall dock

med återkopplingsmöjlighet och en förhoppning om mer utförliga svar. 

Informanterna var utspridda över landet, vissa av dem befann sig geografiskt

närmare mig och skulle således kunnat intervjuas muntligt men på grund av en

önskan om rättvisa och liknande förutsättningar att formulera svar på frågorna

valdes, ovanstående negativa aspekter till trots, mejlformen. På grund av denna

geografiska spridning uteslöts också observation.

Ytterligare en tanke med att välja mejlintervju som metod var att chefer i

allmänhet har en benägenhet att vara betydligt mer upptagna än övrig personal

och att mejlfrågor kan besvaras närhelst chefen har tid över. Att intervjua chefer,

eliter eller i en organisation högt uppsatta personer innebär att en intervjuar

personer som vanligen har en maktposition.88 De är förmodligen vana vid att få

frågor om verksamheten och vana att formulera sina tankar och idéer om den

samma. En risk med det är att svaren blir tillrättalagda och/eller rutinmässiga.

Den obegränsade tid informanterna har till sitt förfogande vid en mejlintervju

kan vara både till för- och nackdel. Potentiellt kan det bidra till mer omfattande

svar och mer empiriskt material. Den obegränsade tiden för informanten att

formulera sig ökar dock risken för mer tillrättalagda och neutrala svar.89 De

detaljrika svaren förekom, men ungefär i lika stor grad som betydligt mer

kortfattade. 

Analysmetod 

Intervjufrågorna resulterade i relativt korta svar vilket innebar att följdfrågor var

nödvändigt. Dessa utformades olika beroende på hur informanten tidigare svarat

och vilka frågor det var som behövde kompletteras. Informanterna valde vid flera

tillfället att hoppa över eller sammanfoga vissa frågor då det för dem kändes

relevant. Detta har fått förbli och därav återfinns inte alltid sju svar på respektive

fråga. Om informanten dock valde bort en enligt mig betydelsefull fråga bad jag

om klargörande varför. Efterhand kunde jag se samband i vilka frågor som

besvarades mer utförligt och utefter detta dela upp materialet. Svaren åtskiljdes

och delades in i olika teman som stämde relativt väl överens med de rubriker eller

grupperingar jag delat in intervjufrågorna i. I enlighet med detta syfte

återanvändes även rubrikerna Mångfaldsmiljö, Rekrytering o c h Positiv sär-

behandling från teoriavsnittet. Som författare till frågorna och förtrogen med

88 Kvale & Brinkmann (2014), s. 187.
89 James (2016), s. 155. 

27



teorin höll jag mig neutral till svaren. Detta i syfte att undvika att premiera eller

förfördela svar och begrepp som överensstämde med teorin.90 

Under analysarbetet noterade jag att många citat jag valt att använda, de mer

innehållsrika och utmärkande uttalandena, härrörde från chef D. Ambitionen var

naturligtvis att låta informanterna ta lika mycket plats i undersökningen men en

jämnare fördelning var, med de svaren jag hade att arbeta med, inte genomförbar.

Jag har dock försökt variera val av vilka utsagor som redovisas i mån av tillgång. 

Intervju med Nick Jones 
En sjunde intervju genomfördes i efterhand då tidigare nämnda delvis bristfälliga

intervjusvar ledde till ett behov av ytterligare material. Intervjufrågorna

omarbetades och utformades för att på bästa sätt täcka dessa luckor. Då

förutsättningarna och syftet med denna intervju inte varit densamma som vid

tidigare intervjuer, presenteras metod och tillvägagångssätt i detta separata avsnitt.

Valet av informant grundades i detta fall på min upplevelse av Nick Jones

som i uppsatsämnet insatt och erfaren. Jones är för tillfället bibliotekschef i

Huddinge kommun, men har även skrivit boken Försök att förstå: folkbibliotek,

rasism och platsens politik samt varit redaktör för antologin Bryt upp: om etik och

rasism. Även här skedde första kontakten via mejl och Jones informerades då

samt vid ett inledande telefonsamtal om uppsatsens syfte, att tidigare intervjuer

inte genererat tillräckligt med material samt att jag var i behov av någon med

erfarenhet och intresse för frågor gällande bibliotek och mångfald. Det första

telefonsamtalet spelades inte in men den 45 minuter långa telefonintervjun

genomfördes med hjälp av inspelningsprogram nedladdat till min smarta telefon.

Den ordagranna transkriberingen av intervjun tog hela nästkommande dag i

anspråk och i samband med lyssnandet och nedtecknande av samtalet kunde

tolkningsarbetet inledas nästan direkt. Detta beskrivs i Handbok i kvalitativa

metoder, som extra fördelaktigt då en kan inleda tolkningsarbetet redan under

själva lyssnandet och skrivandet.91 

Nick Jones kommer inte refereras till på samma sätt som de övriga

intervjuade cheferna och det transkriberade underlaget från telefonintervjun kan

och kommer således heller inte analyseras på samma sätt. Materialet används

snarare som en form av analysverktyg och fungerar som en brygga mellan

teorierna om det mångkulturella biblioteket och det empiriska materialet. 

90 Rennstam & Wästerfors (2011), s. 201.
91 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 54.
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Material

De skriftliga svar som cheferna via mejl skickat till mig är uppsatsens empiriska

material. Då intervjuerna skett via mejl har förhållandevis lite tid behövt avsättas

för transkribering av intervjusvaren, däremot har mycket tid gått åt till att försöka

sammanställa, sortera och kategorisera materialet i både övergripande teman och

underkategorier. Detta för att kunna analysera och i slutändan besvara uppsatsens

frågeställningar. Det skriftliga materialet har i mängd varit mindre än vad en

muntlig intervju förmodligen skulle resulterat i, det är dock, som Rennstam och

Wästerfors skriver, inte mängden data som är det viktigaste utan variationen och

innebörden.92 Risken att jag skulle välja bort eller reducera viktig information eller

redogörelser blev även den mindre då det material jag hade redan var så pass

begränsat att det fanns behov att använda så mycket som möjligt av det.93 Den så

kallade tusensidorsfrågan var således ingen jag behövde ställa eller oroa mig för.

Frågan lyder ”Hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen

intervjuutskrifter som jag har samlat ihop?” och syftar till problem en kan ställas

inför då materialets omfång börjar gå över styr.94 

92 Rennstam & Wästerfors (2011), s. 196
93 Rennstam & Wästerfors (2011), s. 204.
94 Kvale & Brinkmann (2014), s. 230.
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Resultat och analys

Nedan presenteras det empiriska material som samlats in genom intervjuerna och

som analyserats i studien. Resultaten av de genomförda intervjuerna analyseras

med hjälp av Taylor Cox och Paulina de los Reyes teorier samt delar av den

tidigare forskningen. Med utgångspunkt i dessa teorier om den mångkulturella

organisationen vill jag ta reda på bibliotekschefernas inställning till biblioteks-

kårens sammansättning samt deras upplevda medel och befogenhet att främja en

representativ bibliotekskår. För att underlätta både analys och förståelsen för

resultaten är analysen är indelad i ett antal rubriker och underrubriker. Rubrikerna

Mångfaldsmiljö och Rekrytering från teoriavsnittet ses som särskilt betydelsefulla

och återfinns därför även här. 

Cheferna

Majoriteten av informanterna har läst biblioteks- och informationsvetenskap och

de flesta har en bakgrund som någon form av bibliotekarie. Merparten har även

arbetat som någon form av avdelnings- eller filialchef på biblioteksenheter, som

kulturchef eller som kommunalt kulturansvarig innan sin nuvarande tjänst.

Intresse för ledarskap eller en lockelse att arbeta nära politiken och ha möjlighet

att påverka är ett par av de anledningar som nämnts för valet av yrke. Cheferna

beskriver en vanlig arbetsdag som mejl- och mötesfylld, med mycket

administrativt arbete och övriga ledningsuppgifter såsom budget- och

verksamhetsplanering. Både extern och intern kommunikation uppges vara viktig,

dels i relation till kollegor och andra chefer och dels med fackförbund och externa

aktörer. Chef D beskriver också att det i chefsrollen ingår att visa på

verksamhetens bredd och att förändra bilden av bibliotek så att den

överensstämmer med både samtid och framtid. Hen uttrycker även att det är

viktigt att erbjuda en mer varierad bild av vad biblioteken kan vara, och att denna

bild visas upp både inom verksamheten samt för beslutsfattare, uppdragsgivare

och användare.95

95 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
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Mångfald på biblioteket 

Cheferna ombads inledningsvis associera fritt gällande hur de definierar ordet

mångkultur. De begrepp som användes var olikhet och likhet, blandning,

öppenhet och inkludering, en mångfald av språk eller kulturer. Chef A kom att

tänka på att besökarna i staden representerar 100-tals olika språk och kulturer och

chef E ”[...]mångfald av olika språk och kulturell tillhörighet. Att det är en viktig

fråga för biblioteken”.96 Chef C utvecklade beskrivningen till att:

Mångkultur är ett mångfacetterat begrepp som för mig i detta sammanhanget betyder att det
inkluderar alla människor oavsett etnicitet, ursprung, kulturell bakgrund, kön mm. Att alla
kulturer har ett värde och att samhället är pluralistiskt, många kulturer inryms och att det ger
ett större värde för alla.97 

Både dessa utsagor, och utsagorna nedan, stämmer väl överens med Cox

definition av kulturell mångfald som något innefattande representationer av en

mängd olika samlingar människor med olika kulturellt betydande grupp-

tillhörigheter.98 

En mångkulturell arbetsplats eller organisation associeras av chef A till att

såväl besökare som personal representerar olika kulturer och språk. Chef B menar

att en mångkulturell organisation är ”en arbetsplats där medarbetare har olika

bakgrund och där därför olika språk och olika erfarenheter bryts mot varandra”.99

Chef C, D och E utvidgar däremot associationen och inbegriper även inkludering i

definitionen. Detta beskrivs av chef C som att alla människor inkluderas och att

arbetsplatsen anpassas så de ges reell möjlighet att arbeta där och av chef E som

att arbetsplatsen är inkluderande och gör satsningar på området. Chef D skriver: 

En arbetsplats där det finns medarbetare och användare/besökare som har olika bakgrund
både språk, kultur, socioekonomisk, ålder etc. En arbetsplats som tillåter olikhet. En
arbetsplats som värnar inkludering där båda parter bidrar och gemensamt utvecklar
verksamheten, och inte bara integration där den ena parten ska sättas in i en annans
sammanhang. En arbetsplats som tar tillvara olika kompetenser, förmågor och färdigheter och
där alla får säga sitt och bidra med sina färdigheter.100 

Chef Cs och chef Ds utsagor inbegriper att även organisationen måste anpassa sig,

vilket överensstämmer med Cox syn på en mångkulturell organisation som en

arbetsplats där mångfalden värdesätts på alla nivåer inom organisationen och en

ömsesidig anpassning sker kontinuerligt.101 Chef F's svar skiljer sig däremot från

de andra då hen associerar mångkultur mer till den praktiska verksamheten eller

till ”vårt arbete för att nå en av de enligt bibliotekslagen prioriterade

96 Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
97 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
98 Cox (1993), s. 6.
99 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
100 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
101 Cox (1993), s. 225.
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målgrupperna. Att vi har mycket att se över i vår traditionella verksamhet,

kompetensutveckling osv”.102 

I likhet med de los Reyes men till skillnad från cheferna i avsnittet Om

mångkultur börjar Nick Jones med att besvara frågan hur han definierar ordet

mångkultur genom att problematisera kring själva begreppet. Han menar att det i

bibliotekssammanhang hittills främst använts som ett verktyg för att beskriva

bibliotekens arbete med ”de andras”, de icke-vita eller icke-normativas kultur.

Inte sällan med utgångspunkt i det annorlunda eller det exotiska:

Och det är väl det där man inte riktigt har lyckats få till att liksom Sverige så som det ser ut
med olikheter i bakgrunder, livsvillkor och livserfarenheter har inte fått tagit plats liksom, i
majoritetskulturen i tillräckligt stor utsträckning, utan har fått ta plats i något som då har
beskrivits som mångkultur istället.103 

Han syftar på att bibliotekens eventuella mångfaldsarbete eller mångkulturella

verksamheter sällan integreras i den ordinarie verksamheten utan snarare hanteras

lite vid sidan av. Liksom de los Reyes menar han att en när en pratar om

mångkultur även eller eventuellt istället bör prata om intersektionalitet och

inbegripa alltifrån kön, socioekonomi och klass till etnicitet och ras.104 Biblioteken

bör enligt Jones alltid ha ett intersektionellt perspektiv och ständigt arbeta med

och fundera över samspelet mellan olika maktstrukturer och koppla det till

bibliotekens olika uppdrag. Jones menar att något av det mest grundläggande som

återfinns i uppdraget, och egentligen i all styrning i offentlig sektor, och det

biblioteken ska jobba för och bidra till är jämlikhet och likvärdiga villkor. Enligt

honom beskrivs det tydligt i Bibliotekslagen och det bör således inte vara något

som biblioteken kan undvika eller välja bort.105 Liksom hos de los Reyes uttrycks

att en organisation som menar allvar med mångfaldsstrategier ofta måste bryta

mot det övriga samhällets maktstrukturer, principer, normer och attityder.106 

Som svar på frågan om cheferna tror eller anser att den egna organisationen

utifrån uppfattas som mångkulturell menar chef A och C att det är fallet. Chef C

skriver att det är fallet främst pga besökarna/användarna och chef A tror att

organisationen uppfattas som mångkulturell på grund av besökarna och att de i

receptionen har en del medarbetare med arabisk- och persisk bakgrund. Chef C

beskriver vidare:

När det gäller stadsbibliotekets anställda så finns det politiska målet att stadens verksamheter
ska spegla samhället, där ca 25% har annat modersmål än svenska. Så är det inte på
Stadsbiblioteket idag, men andelen ökar sakta.107 

102 Mejlintervju med chef F, 2016-02-25.
103 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
104 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
105 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07
106 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 32.
107 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.

32



När det kommer till chefernas egen uppfattning är svaren nästan desamma. Chef

C som tidigare uttryckt att utomstående kan uppfatta organisationen som

mångkulturell skriver att själva arbetsplatsen är mångkulturell beträffande

besökare och till viss del bibliotekens medier och programverksamhet men inte

gällande de anställda, där efterfrågas fler medarbetare med olika kulturella

bakgrunder och språkkunskaper. Hen menar att:

Det beror på vilket perspektiv man tar. När det gäller besökarna: ja, i stor utsträckning, men
det finns fler vi bör nå. När det gäller stadsbibliotekets media och verksamhet: ja, i viss mån,
ambitionen finns och medvetenheten om vikten av mångkultur finns, men avspeglas inte i
verksamheten i tillräckligt hög grad. När det gäller anställda: nej, här möter vi inte
kommunens målsättning, även om andelen ökat på senare år.108

På följdfrågan om vilken den största vinsten med detta är svarade hen att:

[...]det är att stadsbiblioteket som öppen kommunal verksamhet speglar befolkningsstrukturen
och verkligen är till för alla. Att alla ska kunna känna sig välkomna och inkluderade.109 

Chef Cs utsaga kan tolkas som att hen inte ser någon större vinst med en

heterogen personalstyrka i termer av att den bidrar till en god, intern,

mångfaldsmiljö. De anställda ur underrepresenterade grupper betraktas främst

som en tillgång i form av representant för denna grupp snarare än som en

integrerad del av organisationen. Jag återkommer till mångfaldsmiljö i nästa

avsnitt. 

De resterande cheferna, chef A, B, D, E och F svarar att de inte uppfattar sina

arbetsplatser som mångkulturella. Chef A menar till exempel att organisationen

”relativt sett har alltför få medarbetare med annan bakgrund än svensk/

västerländsk”.110 Detta trots att staden hen verkar i kontinuerligt sägs mäta antal

anställda med utländsk bakgrund och att det av kommunansvariga anses vara en

viktig fråga. Hur denna mätning går till eller om det pågår något förändrings-

arbetet kring personalstyrkans sammansättning nämns dock inte. 

Mångfaldsmiljö
Som nämns i teoriavsnittet karakteriseras och präglas en organisation av rådande

intern mångfaldsmiljö. En god mångfaldsmiljö främjar mångfald och pluralistisk

ackulturation och en organisation med en fullständig integrering av de

medlemmar som är i minoritet.111 

I chefernas utsagor är mångfaldsmiljön inom den egna organisationen relativt

frånvarande då de tenderar att besvara frågorna ur användarnas perspektiv.

Mångfald isoleras till att främst existera inom ramen för interaktion över disk,

108 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
109 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
110 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
111 Cox (1993), s. 241.
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programverksamhet och mediautbud vilket det vittnas om härnäst. På frågan om

hur bibliotekskårens sammansättning påverkar dess förmåga att utföra sitt

uppdrag svarar till exempel chef B att en inte ska underskatta betydelsen av

kulturell mångfald på publika platser som bibliotek för inkludering. Hen menar

vidare att det spelar roll vem man ser när man kommer till sitt bibliotek. Utsagan

har perspektivet av besökaren och skvallrar om att viljan att vara inkluderande

syftar till att inkludera just besökaren. Som tidigare nämnts associerar chef B en

mångkulturell arbetsplats till en arbetsplats där medarbetare har olika bakgrund

och där därför olika språk och olika erfarenheter bryts mot varandra vilket tyder

på ett värdesättande av pluralistisk ackulturation. Chef E menar att de när det när

det gäller personalsammansättningen skulle behöva fler medarbetare med

mångkulturell bakgrund och språkkunskaper. Att just språkkunskaper nämns som

behov tolkar jag som att det är i mötet med besökare som mångfalden enligt chef

E har sin främsta roll. På frågan om chefens bild av representationer av

mångkultur inom bibliotekskåren svarar chef C att det inom dennes organisation

finns inslag av medarbetare från olika språkområden, men inte i den grad som

motsvarar befolkningen vilket av samma anledning tyder på ett besökarfokus. Då

chef C resonerar vidare kring den största vinsten med en mångkulturell

biblioteksorganisation menar hen som tidigare nämnts det vara att stads-

biblioteket som öppen kommunal verksamhet speglar befolkningsstrukturen och

verkligen är till för alla. Hen utlämnar här således vinster för arbetsmiljön inom

den egna organisationen till förmån för användarnas upplevelser. 

Cox skriver att miljön på arbetsplatsen påverkar både individens och gruppens

upplevelser och resultatet av deras arbetet.112 Nick Jones menar att en fara för

mångfaldsarbetet på en arbetsplats är att det blir alltför starkt bundet till en (1)

person. Han menar att det som inte sällan händer är att enskilda personer eller

eldsjälar jobbar hårt med särskilda specialintressen som inte integreras i ordinarie

verksamhet. Personen eller ett fåtal personer bygger upp olika former av nätverk

som går förlorat vid tjänstbyte eller pension vilket leder till att mångfaldsarbetet

inte förankras eller blir en naturlig del av verksamheten.113 En god mångfaldsmiljö

syftar till att sådant arbete ska vara genomgående inom organisationen och att

ansvaret ligger hos cheferna.114 Cox menar att den största risken med så kallade

eldsjälar är just att den aktuella kunskapen som den enstaka personen har riskerar

att gå om intet om eller när personen slutar inom organisationen. Enligt honom

krävs det att ett antal personer (ca. 10 stycken i en organisation med 25-100

medarbetare) har så pass goda ”mångfaldskunskaper” att de skulle kunna fortsätta

arbetet även om ett par av dem försvann.115 För att undvika detta måste de

studerade cheferna kontinuerligt arbeta med detta i åtanke. Medel för

112 Cox (1993), s. 9. 
113 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
114 Cox & Beale (1997), s. 284.
115 Cox (2001), s. 100. 
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kontinuerligt främjande av mångfaldsmiljön innefattar styrning, målbeskrivning

och prioriteringar, vilket är i samklang med uppdraget. Jones säger att:

[...]sen har vi ju också diskrimineringslagstiftningen, och det är ju också personer med
funktionsnedsättning och där har vi ju tillgänglighetslagstiftningen och sen har vi
jämlikhetslagstiftningen och sen har vi kommunallagen och också det som står i
bibliotekslagen och andra styrdokument som vi har så vi har ju egentligen, vi har jättemycket
stöd i att jobba med frågorna på ett integrerat sätt.116 

Han beskriver vidare att anledningen till att detta inte sker, att arbetet inte utförs,

är en brist hos tjänstemännen, hos bibliotekspersonalen och cheferna. Han menar

att styrning, förankring och support för att jobba med dessa frågor på ett medvetet

sätt faktiskt finns, att de är grundläggande i bibliotekets uppdrag, och att chefer i

själva verket inte i någon större mån kan skylla på ut- eller ovanifrånkommande

inskränkningar.117 

Enligt de los Reyes bör organisationsledningens fokus med större fördel ligga

på behovet av effektiva antidiskrimineringsåtgärder än, eller åtminstone som

komplement till, mångfaldsstrategier.118 Cox nämner diskriminering främst

gällande vikten av en god arbets- och mångfaldsmiljö och ägnar ett helt kapitel åt

det i Cultural Diversity in Organizations. Även litteraturen om jämlikhetsdata,

som kommer att diskuteras senare i uppsatsen, fokuserar på datans möjlighet att

uppmärksamma och således undvika olika former av diskriminering. Detta till

trots nämns det endast explicit vid ett intervjutillfälle och det är när chef B

besvarar frågan om bibliotekens ansvar och menar att:

Ansvaret bör i huvudsak ligga på dem som rekryterar. Om vi i vår rekrytering skulle
diskriminera eller på annat sätt bryta mot lagar, så är det en juridisk fråga snarare än en
biblioteksfråga. Nationellt kan man däremot uppmärksamma frågor kring mångfald och
mångkultur på olika sätt.119

Det må vara korrekt i sak, men inställningen är signifikativ för en i Cox mening

pluralistisk organisation snarare än den mångkulturella som eftersträvas.

Pluralistisk då chef Bs utsaga kan tolkas som att hen inte vill ta ansvar för att

bibliotekets rekryteringsprocess inte är diskriminerande. I en organisation med

mångkulturellt ledarskap hade en diskrimineringsfri rekryteringsprocess värde-

satts och premierats.120 Trots att ingen direkt intervjufråga ställs om diskriminering

förvånas jag över avsaknaden av ifrågasättande eller problematisering i chefernas

utsagor, särskilt då diskriminering känns som ett återkommande begrepp i

diskussioner om mångfald och etnicitet i allmänhet. 

116 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
117 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
118 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 16. 
119 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
120 Cox (1993), s. 225. 
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Representation 
Cheferna är överens om att representationer av mångkultur inom bibliotekskåren

är låg och inte speglar mångfalden i samhället. Till exempel så tror chef C att det

ser ut ungefär som på stadsbiblioteket och att det finns inslag av medarbetare från

olika språkområden men inte i den grad som motsvarar befolkningen. Chef D

skriver att mångkulturen är låg inom bibliotekskåren och då framförallt inom

bibliotekariekåren och är således den enda som antyder en viss uppdelning i

personalen mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter eller övrig personal. I

samband med representationsfrågan nämns både förslag på förändringar och

svårigheter kopplade till att få andra än personer med svensk bakgrund att söka de

lediga tjänsterna.121 Chef D skriver att hen tror att de behöver vara öppnare för

olika utbildningar för att få en större bredd och mångkultur och chef F nämner att

de nyligen börjat diskutera om kravspecifikationerna vid utannonsering av tjänster

måste förändras. Även chef C anser att biblioteken behöver rekrytera andra

kompetenser än bibliotekarieutbildade och säger sig tro att bibliotek fortsatt har en

viktig roll att fylla i samhället och att det är nödvändigt att biblioteksanställda i

högre grad speglar det omkringliggande samhället. En bör dock fråga sig hur

denna spegling skulle kunna gå till om biblioteken inte har möjlighet att

undersöka hur det omkringliggande samhället ser ut, har inte biblioteken tillgång

till siffror eller jämlikhetsdata är det oerhört svårt att ta reda på om biblioteken

faktiskt speglar medborgarna i närområdet.122

Om en tänker sig ett scenario där rekryteringen resulterat i en heterogen

uppsättning bibliotekarier menar Cox att representation och förebilder krävs även

på högre nivå för att se befordran eller karriärmässig framgång som en

möjlighet.123 Samtliga chefers utsagor fokuserar på hur de kan få eller nå

mångkultur snarare än hur en kan ta tillvara på de kunskaper och kompetenser

som redan eventuellt finns. Gällande representation menar Cox vidare att det inte

räcker med en eller ett fåtal anställda som får fungera som alibin eller mång-

kulturella symboler. Det krävs en större diversifiering, även hierarkiskt, för att

organisationen ska uppfattas som mångkulturellt trovärdig.124 För att motverka att

mångfald blir ett alibi för att upprätthålla existerande maktstrukturer inom

organisationer nämner Cox vikten av mentorskap. Cox menar att det ofta är

informella nätverk som leder till befordran och ökad makt inom en organisation

och att dessa informella kontakter tenderar att uppstå mellan liknande personer.125

Det är alltså viktigt ur ett representations- och mångfaldsperspektiv att det finns

en formaliserad möjlighet att göra karriär för personer tillhörande under-

121 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
122 Jämlikhetsdata presenteras och diskuteras mer ingående i ett eget avsnitt senare i uppsatsen under rubriken
Bibliotekens uppdrag. 
123 Cox (1993), s. 190.
124 Cox (1993), s. 179.
125 Cox (1993), s. 199.

36



representerade grupper - exempelvis via mentorskap. Med mentorskap åsyftas

både det karriärmässiga och det mer psykosociala stödet som ges av en person

högre upp i organisationen.126 Cox menar att detta i första hand bör ske internt

mellan personer inom samma minoritetsgrupp men finns det inga representanter

för den egna gruppen högre upp i organisationen är det desto viktigare att

mentorerna ställer upp frivilligt och att de är medvetna om de ojämna

förutsättningarna och maktfördelningen dem emellan.127 

Vikten av mentorskap poängteras också i Loves artikel Generation next:

recruiting minority students to librarianship, men åsyftar där främst blivande

bibliotekariestudenters behov av mentorskap och stöd från aktiva bibliotekarier.128

Huruvida dessa, i likhet med berörda studenter, bör tillhöra en minoritetsgrupp

framgår dock inte. Även i regeringens satsning på snabbspår nämns att mentorer

och/eller handledare i samband med dem ska finnas tillgängliga på arbets-

platserna.129 Varken mentorskap eller mångfald högre upp i organisationen berörs i

de intervjuade chefernas utsagor. 

Delvis kopplat till detta är chef B den enda som nämner att:

Det är ju inte givet att en person som har sina rötter i Chile har större förståelse för en person
från Syrien eller bättre förmåga att möta den människan, än en person från Sverige. Vi
behöver generellt problematisera mer i biblioteksvärlden, för att kunna göra verkliga och
verkningsfulla förändringar. 

Jag tror att förmågan [att utföra uppdraget homogeniteten till trots, min anm.] generellt sett
är ganska stor. Däremot tror jag inte att man ska underskatta betydelsen av kulturell mångfald
på publika platser som bibliotek för inkludering. Det spelar roll vem man ser när man
kommer till sitt bibliotek!130

Hen uttrycker en viss skepsis mot förenklingar och ickeproblematiserande och

förespråkar eller efterfrågar mer genomtänka beslut. I utsagan uttrycker chef B

även utöver detta både en tro på medarbetarnas kompetens samtidigt som

representation i allmänhet ges stor betydelse. På frågan om hur demografin ser ut i

chefernas upptagningsområde svarar chef A att:

I staden talas över 100 språk och representationen i samhället är bred. Men stadsbiblioteket
ligger i centrala staden där det bor relativt fler svenskar.131

Chef D beskriver demografin som ”mycket blandad. Staden kan uppfattas som

delad och biblioteket ligger precis på 'gränsen'”.132 Chef F att hen arbetar i ”en

kommun med 12000 invånare, ca 10 % har annan nationalitet. Relativt låg

126 Cox (1993), s. 198.
127 Cox (1993), s. 206.
128 Love (2010), s. 484. 
129 Regeringens hemsida > Regeringens politik > Nyanländas etablering > Snabbspår – snabbare etablering av
nyanlända (hämtad 2016-02-24).
130 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
131 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
132 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
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medelålder 37 år, ca 40 språk pratas här”.133 Som svar på följdfrågan huruvida

bibliotekskårens demografi påverkar dess förmåga att utföra sitt uppdrag

gentemot samhället svarar Chef A och C kortfattat att det påverkas negativt. Till

skillnad från dem säger däremot Chef E att hen tror att förmågan att utföra

uppdraget ändå fungerar ganska bra – man tar stöd och hjälp av andra i

kommunen och i andra organisationer. Chef F är mer inne på chef A och Cs spår

och menar att demografin självklart påverkar förmåga på ett ofördelaktigt sätt och

att det märks extra tydligt när ny yngre personal tillkommer med kompetenser

som tidigare varit bristfälliga. Hen uttrycker också att personer med en annan

nationalitet skulle innebära att kåren fick in andra sätt att tänka och angripa

problem. Det förklaras dock inte närmare hur sådana annorlunda tankesätt skulle

kunna se ut. Chef D menar i förhållande till detta att biblioteket:

För att nå alla behöver bli bättre på att spegla samhället och den mångkultur som finns. Det
behövs en igenkänning och kunskap om varandra, både hos personal och biblioteksanvändare
för att verkligen kunna ge en bra service och möta behoven som finns. För att kunna utveckla
vår verksamhet för framtiden behöver vi kunna ta till oss alla olika synvinklar.134

Jag tolkar det som att alla cheferna delvis betonar att representation är viktigt men

att de begränsar det till att handla om extern representation. Deras utsagor ger

således uttryck för vad som skulle kunna tolkas som en förenklad bild av

verkligheten då de inte problematiserar kring den interna representationen. Med

de los Reyes ord skulle kan en tolka det som att de missar frånvaron av invandrare

i chefspositioner och överrepresentationen av utlandsfödda i mindre prestigefulla

positioner.135 Hon ifrågasätter också den bild som cheferna uttrycker då den ofta

syftar till att mångfaldsstrategier används för lättvindigt eller ogenomtänkt och

utan att ansvariga har en tillräcklig kunskap om inom organisationen verkande

maktstrukturer och förhållanden.136 

Flera av utsagorna gällande mångfaldsrepresentation vittnar om ett syn- eller

uttryckssätt på invandrare som en homogen grupp.137 Även om cheferna inte

uttrycker sig direkt essentialistisk använder de uttryck som ”svensk” och ”annan

bakgrund” utan vidare reflektion.138 de los Reyes menar att vad som gör invandrare

annorlunda sällan problematiseras, det tas snarare som en given utgångspunkt i

diskussionen om kulturella olikheter, eller kulturellt avstånd. Risken med denna

utgångspunkt är att den egna kulturen blir normgivande och att andra kulturer,

utöver att vara annorlunda, även präglas av icke önskvärda egenskaper.139 I

chefernas utsagor exemplifieras det ”kulturella avståndet” då chef A skriver att

133 Mejlintervju med chef F, 2016-02-25.
134 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
135 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s.165. 
136 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 31.
137 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 14. 
138 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 118.
139 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 77ff.
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biblioteket kan påverka bibliotekskårens sammansättning ”genom att agera både

kreativt och metodiskt för att få fram nya typer av biblioteksjobb som passar

andra än svenskar”.140 Chef A ger uttryck för ett ”vi och dom”-tänk när hen skriver

att “stadsbiblioteket ligger centralt i staden där det bor relativt fler svenskar”.141

Chef E uttrycker sig på liknande sätt då hen skriver att “vi har svårt att få sökande

på lediga tjänster från andra än personer med svensk bakgrund”, samt att en

lösning på problemet med den homogena bibliotekskåren skulle kunna vara att

biblioteket rekryterar “personer med annan nationalitet, att vi får in ett annat sätt

att tänka”.142 de los Reyes:

De definitioner som vi använder talar om vilka ”vi” är i kontrast till ”de andra” samtidigt som
”de andra” definieras utifrån det som skiljer och skapar avstånd i förhållande till ”oss”. Ur
detta perspektiv är diskursens normskapande funktion en viktig aspekt i den process varige-
nom sociala kategorier etableras och institutionaliseras.143

I allmänhet anser del los Reyes att det är anmärkningsvärt att ledarskapsfrågor och

etnicitet inte problematiseras mer av mångfaldsforskare då ledarskap varit en

populär utgångspunkt eller aspekt inom genusforskningen under många år.144

En aspekt som borde vara av intresse för cheferna, även om det kanske sällan

presenteras som det huvudsakliga syftet, är det som Cox skriver om att en

organisation med ”dålig” representation eller en större mängd makt-ojämbördiga

kulturella grupper tenderar att vara mindre effektiv och produktiv.145 Som framgår

under rubriken Resurser nedan uppges resursbrist, av cheferna, vara en huvud-

anledning till att mångfaldsarbetet går långsamt, men i och med att Cox påpekar

en ökad produktivitet är resursbristen giltig som ursäkt enbart i ett kort perspektiv.

Ytterligare en intressant aspekt av detta är det Wagenius skriver i tidigare nämnda

Mångkulturell bibliotekariekompetens: en litteraturstudie och intervjuer med

bibliotekarier och chefer vid Malmö stadsbibliotek, det vill säga att representativ-

itet är en rättvisefråga. Förbättrad eller ökad representativitet kan ses som ett sätt

att angripa en snedfördelning, av resurser och makt, i samhället i stort.146 

I samband med detta kan det vara viktigt att nämna det som chef D skriver om

att bristen på mångfald är ett problem på arbetsmarknaden i stort och att det krävs

att gamla strukturer bryts ned eller förändras för att komma åt detta. Kopplat till

detta menar de los Reyes att invandrares särställning i samhället i allmänhet

endast i undantagsfall diskuteras utifrån institutionella faktorer. Hellre än att

diskutera institutioners (o)beredskap, (o)vilja och (o)förmåga att ta emot

människor från andra länder är det frågor kopplade till de svårigheter som påstås

140Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
141Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
142Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
143 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 6. 
144 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 165. 
145 Cox (1993), s. 194.
146 Wagenius (2006), s. 55.
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uppstå på grund av invandrares annorlunda egenskaper, bakgrund och

erfarenhet.147

Samarbeten
Enligt alla chefer deltar biblioteken i en mängd olika samarbeten med externa

aktörer eller organisationer. Chef E beskriver exempelvis att de samarbetar med

SFI, mottagningsenheten för nyanlända, Röda Korset, förskolor, lärare i

modersmål och pensionerade lärare som språkvärdar. Till skillnad från detta

nämner Chef F att de i dennes organisation hittills enbart har diskuterat

möjligheten att ”köpa” kompetens av SFI, men att något samarbete eller utbyte

ännu inte verkställts. Förvirrande nog skriver hen som svar på en annan fråga att

de samarbetar med föreningar och studieförbund kring språkcaféer för nyanlända,

även samarbete med SFI pågår. Jag tolkar det därför som att visst samarbete med

SFI förmodligen pågår men att diskussionen om det går att köpa loss kompetens

handlar om nya eller andra former av samarbeten eller projekt. Just samarbeten

med fokus på nyanlända återkommer hursomhelst även i utsagor från chef A och

D. Till exempel nämner chef D att det på dennes bibliotek sedan årsskiftet finns

en arbetsgrupp som jobbar särskilt med nyanlända. Chef A berättar att de

samarbetar med stadens flyktingmottagning och att personer därifrån med arabisk

och afghansk bakgrund jobbar med ensamkommande flyktingbarn på

stadsbibliotekets lärcentrum. Dessa utsagor skulle kunna sorteras in i det som Cox

benämner det externa mångfaldsarbetet, det vill säga det arbete som handlar om

vem eller vilka som organisationen samverkar med, vilka samarbetspartners den

har och hur och om dessa i sin tur har ett mångfaldstänk.148 

Externa samarbeten ses av Cox generellt som något positivt men

organisationsledningen bör även vara uppmärksam på, och värdesätta, att

mångfaldskunskap finns internt.149 Detta blir särskilt viktigt om/då endast ett fåtal

medarbetare i biblioteksorganisation sedan tidigare har tillräcklig mångfalds-

kompetens eller mångfaldskunskap. Med syfte att hålla mångfaldsarbetet levande,

effektivt och högkvalitativt även efter att eventuella utbildare eller konsulter har

”lämnat byggnaden” menar Cox också att cheferna måste vara beredda att

investera i kontinuerlig fort- och vidareutbildning för medarbetarna i ämnet.

Vinsterna med mångfaldskurser gäller i hög grad även organisationens ledare och

chefer, och genom att hela organisationen deltar i sådana visar de att mångfald är

något som värdesätts och uppmuntras.150 Kopplat till detta, och på frågan om

cheferna anser att det är viktigt att det är just de anställda vid biblioteket som har

en efterfrågad kompetens eller kunskap eller om den kan den lånas/hyras in efter

behov, svarade chef A-D att båda dessa aspekter är viktiga. Chef B säger sig tro

147 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 121.
148 Widell & Mlekov (2013), s. 79
149 Cox (2001), s. 100. 
150 Cox & Beale (1997), s. 296.
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på ett samspel och att samarbeten leder till att de breddar sin kompetens och chef

A menar att samarbeten krävs för att skapa och upprätthålla mångkulturella

relationer. Chef C utvecklar:

Biblioteksanställda måste ha kompetens att förstå och utforma verksamheten och ha
kompetenser inom bemötande och service, informationsförmedling och läsfrämjande arbete,
exponering och marknadsföring, IT och annan teknik. Det är också viktigt att ta del och
utveckla kompetenser genom konsulter och andra experter och det är viktigt att samarbeta
med andra aktörer tex i programverksamhet samt kunna ta del av andra personers
språkkompetenser. Vi har tex språkpraktikanter i samverkan med Arbetsförmedlingen.151

Cox strävan efter att organisationer ska tillskansa sig kunskap som initialt tas in

utifrån syftar främst till kompetensutveckling inom mångkulturella frågor.152 Chef

C uttrycker här motsvarande ambition, men applicerar den på alla samarbeten och

inhyrda kompetenser. Chef D nämner att det även är viktigt att samarbeten

kontinuerligt ses över och analyseras:

Vi behöver allt mer se hur vi samarbetar med olika organisationer och intressenter, hur vi
använder volontärer och hur vi deltar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är del av
vårt samhälleliga ansvar som jag ser det.153

Återkommande i chefernas samverkansutsagor är att mångfaldstänket ofta är

centralt, samarbeten sker inte sällan främst med syftet att tillgodogöra sig

kompetenser eller kunskaper som är bristfälliga inom organisationen. Just därför

är det särskilt nödvändigt med välfungerande och genomtänkta samarbeten. Att

bibliotekspersonalen, gärna tillsammans med samarbetspartnern, följer upp och

utvärderar verksamheten blir avgörande för genomförandet och kvaliteten.154 

En av uppsatsens frågeställningar var vad bibliotekscheferna ansåg

begränsade och befrämjade deras möjligheter att bedriva ett framgångsrikt

mångfaldsarbete. Utsagorna ovan visar på att olika former av samarbeten enligt

cheferna är en väl använd och väl omtyckt metod för att möjliggöra detta. Behov

av, och syften med, samarbeten relaterar delvis till rekrytering vilket kommer

diskuteras närmare under en egen rubrik senare.

Bibliotekens uppdrag

Uppsatsens tredje frågeställning handlar om på vilka sätt cheferna anser att

biblioteken uppfyller eller inte uppfyller åliggandet att vara tillgängliga för alla,

samt vad detta innebär. Detta besvaras delvis nedan. Cox skriver att de juridiska

mål som ska efterlevas och eftersträvas ser olika ut beroende på vilken

151 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
152 Cox & Beale (1997), s. 296
153 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
154 Cox (1993), s. 240. 
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organisation eller i vilken kontext organisationen verkar.155 I Bibliotekslagens

andra paragraf nämns bland annat att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig

för alla.156 Hur detta ska gå till, hur uppdraget att erbjuda service åt hela samhället

ska genomföras definieras olika av informanterna. Både chef A och C väljer att i

sin definition fokusera på målgrupper med andra modersmål än svenska, chef A

genom att nämna just Bibliotekslagen och att uppdraget handlar om målgrupperna

med annat språkligt ursprung än svenska och chef C genom att skriva att

biblioteket är till för alla och anpassas efter allas behov samt att biblioteket ska

ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska och

nationella minoriteter. Chef B, D, E och F menar också att det demokratiska

samhället kan och ska stärkas genom ökad tillgänglighet. Chef E skriver att

biblioteken ska vara en inkluderande mötesplats och bildningsarena för alla och

chef B att de tolkar uppdraget ”[...]väldigt generellt: att stärka läsning, lärande och

det demokratiska samhället genom förmedling, handledning och tillgänglighet”.157

Chef F, i sin tur, anser att:

På olika sätt måste vi nå de grupper som är prioriterade och som inte självklart besöker
biblioteken. Vi måste medvetandegöra personalen om uppdraget, arbeta med bemötandet,
arbeta med tillgängligheten till lokalerna på alla sätt, bygga demokratiska bibliotek.158

Samtidigt erkänner hen att de inte gör det inte fullt ut varken vad gäller genus

eller etnicitet och att de har svårare att uppfylla målen som handlar om att nå alla.

Chef D utvecklar definitionen än lite mer och definierar uppdraget som att:

Kärnan är fri tillgång till kunskap och information, liksom FN nu trycker på i sina globala
utvecklingsmål, Agenda 2030. Uppdraget för folkbiblioteken blir allt mer att jobba nära
lokalsamhället, att vara närvarande där användarna finns (inte bara i våra lokaler eller i vår
egen webbplats). Vi behöver flytta fokus till det digitala och säkra att alla får tillgång till
information oavsett format. Läsförmågan och medie- och informationskunnighet är av största
vikt som en grund för att kunna delta i samhällslivet.159 

Just att vara närvarande i lokalsamhället återkommer både i chefernas utsagor och

i den tidigare forskningen. Till exempel anses det vara en av huvudsyftena i

projektet Libraries för All - European Strategy för Multicultural Education som

omskrivs i uppsatsens inledande del.160 Det nämns även på IFLAs hemsida och här

beskrivs även mångkulturell biblioteksservice som en service innefattande både

tillhandahållande av mångkulturell information till alla typer av biblioteks-

användare och tillhandahållande av bibliotekstjänster speciellt riktade till

traditionellt utsatta grupper. IFLA har en särskild sektion, The Section for Library

Services to Multicultural Populations, som säger sig möta bland annat
155 Cox (1993), s. 12.
156 Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 2.
157 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
158 Mejlintervju med chef F, 2016-02-25.
159 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
160 Libraries for All – ESMEs hemsida > About project (hämtad 2016-01-22).
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informationsbehoven hos etniska, språkliga och kulturella minoriteter genom att

säkerställa allmän tillgång till bibliotekets tjänster.161

Nick Jones menar att biblioteken är en plats där en ska kunna se och förstå sin

plats i världen och i samhället:

På biblioteken legitimeras den sanna, verkliga och viktiga kunskapen och det som syns där är
således sådant som anses viktigt. Just därför är det av största vikt att visa att andra berättelser
och att andra livserfarenheter får ta plats i Sverige.162

Därför anser han att det är betydelsefullt att kunna besöka ett bibliotek, browsa

biografihyllan och känna sig representerad. Enligt Jones är hyllan idag ofta

belamrad av vita män, det är de som får utrymme att tala och uttrycka sina

berättelser, och han ifrågasätter om det verkligen är i samklang med bibliotekets

uppdrag.163 Kopplat till detta menar chef A att:

[...]segregationen i samhället är strukturell och biblioteken behöver jobba på många nivåer för
att skapa förutsättningar för att leva upp till bibliotekslagens skrivningar om olika prioriterade
målgrupper.164

Hastings nämner i artikeln If Diversity Is a Natural State, Why Don’t Our

Libraries Mirror the Populations They Serve? att biblioteken riskerar att spela ut

sin roll om de misslyckas med att nå de för tillfället onåbara medborgarna.165 Nick

Jones pratar i liknande termer då han diskuterar bibliotekens benägenhet att mäta

olika former av användning och samtidigt blunda för ickeanvändning. Han menar

att det borde finnas ett större intresse för vilka faktorer som utgör hinder för

människor att använda biblioteken och vilka faktorer som skulle göra biblioteken

mer relevanta och angelägna för grupper som idag inte använder biblioteken i lika

stor utsträckning.166

Brukarenkäter bekräftar ju oftast bara det vi gör, de säger till oss att vi är förträffliga och vi
blir bara bekräftade av de som som kommer, av de nöjda. Samtidigt så ser vi ju att det är
många grupper som inte använder biblioteket och inte ser oss som angelägna och där är ju
mångfaldsfrågorna viktiga, att nån ska kunna gå in med en annan hudfärg så att nån ska
kunna se att såna som jag kan också jobba på bibliotek. Sen på hyllorna att det skyltas med
böcker och berättelser från andra delar av världen och att det finns andra språk och att det inte
görs någon sak av det utan det är bara så världen ser ut, så Sverige ser ut. Det är det
folkbiblioteken ska spegla och det är inget valfritt man gör vid sidan av som en liten
mångkulturell aktivitet utan det är verksamhet som bedrivs för alla.167

161 IFLAs hemsida > Activities and Groups > Sections > Library Services to Multicultural Populations >
Publications > Defining multiculturalism (hämtad 2016-01-25).
162 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
163 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
164 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
165 Hastings (2015), s. 133. 
166 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
167 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.

43



Han menar vidare att biblioteken, i utvecklandet av vad det är och vem det är till

för, bör ta fasta på det utopiska uttrycket ”för alla” som ofta nämns i

styrdokument och verksamhetsplaner. Han anser också att biblioteken bör fundera

på och resonera kring om ”alla” är samma sak som ”många” eller om ”alla”

åsyftar det faktum att biblioteken ska jobba än mer uppsökande och söka upp nya

målgrupper och se till andra behov och önskemål tillgodoses?168 Chef C poängterar

att hen tror bibliotek fortsatt har en viktig roll att fylla i samhället och att det är

nödvändigt att biblioteksanställda i högre grad speglar det omkringliggande

samhället. Alla informanter anser att de har ett stort ansvar för bibliotekskårens

sammansättning. Chef B härleder till exempel ansvaret till att de är ett av Sveriges

största folkbibliotekssystem och därför har ett ansvar. Chef A, D och F menar att

ansvaret har sin grund i att de utgör en del av en större kår och därför har

möjlighet och skyldighet att föregå med gott exempel. Chef A och F skriver

kortfattat att ansvaret för bibliotekskåren är stort och att det ingår i positionen att

jobba för måluppfyllelse inte bara på lokal nivå respektive att det är stort och att

de har inflytande.” Chef D beskriver mer ingående att: 

Det finns också ett behov av att förändra bilden av bibliotek hos till exempel
arbetsförmedlare, yrkesvägledare och andra. Biblioteksföreningen gör ett stort arbete i detta,
men biblioteken behöver också vara aktiva. Vi behöver ta möjligheterna att påverka! Vara
aktiva och inte sitta och vänta på att det händer något.169

Något som nämns både av Jones och av chef F och C är att biblioteken kanske

måste tänka om gällande hur uppdraget att vara tillgängliga och erbjuda service åt

hela samhället ska genomföras. Det handlar inte enbart om att tänka nytt utan

även att tänka bort. Chef F nämner i samband med det till exempel att biblioteken

befinner sig i en tid när det gäller att de vågar tänka nytt och annorlunda och att de

ansvariga hela tiden måste arbeta med att också få med sig personalen i att våga

bli utmanade.

När det kommer till organisationsförändring och verksamhetsutveckling

kopplat till mångfald skriver Cox att det är nödvändigt att chefen eller den som

leder utvecklingen, utöver att vara kunnig på ämnet, är medveten om vad

diskussioner om mångfald och diversifiering kan framkalla känslo- och

beteendemässigt hos människor. Han menar att en del individer tror sig vara mer

pålästa, kunniga och ”öppna” än vad de egentligen är och att de fördomar eller

stereotyper som manifesteras i medarbetarnas uttryck måste både tas på allvar och

ifrågasättas. Främst för att dessa känslor och förutfattade meningar inte ska stå i

vägen och leda till att de inte, mer eller mindre omedvetet, engagerar sig i eller

saboterar förändringsarbetet eller verksamhetsutvecklingen. Cox beskriver detta

som ett relativt vanligt fenomen och menar därför att chefer måste kunna förutse

168 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
169 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
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och planera för hur de hantera eller förebygga ett sådant beteende.170 En tolkning

av utsagorna om att förändringen går för långsamt på biblioteken skulle eventuellt

kunna förklaras med detta resonemang. 

Jones nämner vidare att biblioteken kan komma att behöva förflytta resurser

från fungerande verksamheter för att kunna frigöra både tid och pengar till andra

aktiviteter eller funktioner. De måste fundera över och förmodligen förändra hur

de använder sina medel.171 Utöver detta menar han också att det krävs

jämlikhetsdata för att biblioteken ska kunna genomföra och fullfölja sitt uppdrag,

”[...]bibliotekspersonal och framförallt chefer måsta ha underlag för att fatta

nödvändiga och korrekta beslut.172

Jämlikhetsdata
Under denna rubrik kommer jag närmare, med utgångspunkt i intervjun med Nick

Jones samt referenser till ytterligare förklarande litteratur, beskriva vad begreppet

jämlikhetsdata innebär.173 

Jämlikhetsdata beskrivs i Diskrimineringsombudsmannens rapport, Statistik-

ens roll i arbetet mot diskriminering, syfta till all data (såväl kvalitativ som

kvantitativ) som är nödvändig för att följa upp regeringens jämlikhetspolitik.

Jämlikhetspolitiken syftar i just denna rapport endast till arbetet mot

diskriminering och arbetet för de nationella minoriteterna.174 I ytterligare en

rapport, Vad är jämlikhetsdata? Råd och tips för att arbeta med jämlikhets-

indikatorer, utgiven av Mångkulturellt centrum i Botkyrka beskrivs det som att

mätningar av en viss grupps representation måste kopplas till ett anti-

diskrimineringssyfte och till en jämlikhetspolitik. Jämlikhetsdata som metod

bygger på principerna självidentifikation och självkategorisering samt samtycke,

frivillighet och anonymitet.175 Det är inte de utsatta som förväntas bevisa

diskrimineringen utan den som utsätter. När jämlikhetsdata använts i andra länder

har den byggt på fyra källor; officiell statistik, forskning och analys, anmälningar

och uppföljningar. Några exempel på användningsområden är vid utformande och

implementering av policys och planer som syftar till att förebygga diskriminering

hos arbetsgivare och organisationer, eller när jämlikhetsdata används som ett

verktyg i juridiska processer avseende diskriminering. Datan kan där fungera som

empiriskt underlag avgörande för både bevisning och motbevisning av aktuellt

diskrimineringsfall.176 Rapporten visar även på jämlikhetsdatans symboliska värde.

170 Cox & Beale (1997), s. 296. 
171 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
172 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
173 Att detta relativt teoretiska avsnitt placeras i uppsatsens resultatdel beror på att begreppet dök upp i
intervjusammanhanget och att Jones diskuteras främst i förhållande till huruvida biblioteken lyckas med
uppdraget att vara tillgängliga för alla.
174 Al-Zubaidi (2012), s. 22.
175 Hübinette (2015), s. 8.
176 Al-Zubaidi (2012), s. 37.
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Insamlandet av data sägs skicka signaler, både till de som utsätter och de som

utsätts, om ett samhälle som inte tolererar diskriminering och om att ett

ansvarsutkrävande kan komma att ske.177 Enligt rapporten blir underlaget till

utformningen och uppföljningen av den nationella jämlikhetspolitiken bristfälligt

eftersom det inte finns någon ingen sammanfattad, och med alla relevanta faktorer

inräknade, jämlikhetsstatistik.178 

Jämlikhetsdata på biblioteken

Nick Jones menar att underlaget från jämlikhetsdata krävs för att biblioteken ska

kunna arbeta med jämlikhetsskapande insatser och likvärdighetsfrågor, för att

kunna identifiera insatserna måste de ha kunskap om hur nuläget, hur samhället

och nyttjandet av verksamheten ser ut idag. Minst lika angeläget i sammanhanget

är även uppföljning av de insatser som görs, dvs. att biblioteken hittar sätt att följa

upp där en inte bara mäter användning utan även kan se förändringar i nyttjandet

ur samhällsperspektiv, att en väger in alla de grupper som inte använder

biblioteket i likvärdig utsträckning. I Mångfald i praktiken – handbok för

verksamhetsutveckling beskriver även Gabriella Fägerlind det värdefulla i att,

innan en verksamhetsutveckling drar igång, försöka kartlägga de delar av

verksamheten som ska förändras eller utvecklas. Detta både för att få ett underlag

för organisationens utgångspunkt, hur ”mångfaldsläget” ser ut, och för att

underlätta för framtida uppföljningar.179

För tillfället håller Jones på med olika statistikarbeten, geografiska

informationskartor och/eller ”körningar” som han själv pratar om. 

De bygger liksom på att man kör användningsdata mot SCBs data på hela samhället. Och på
så vis ser man skillnader i vilka vi når i relation till hur samhället ser ut i stort […] och det gör
ju också det att det ibland då visar sig att vi kanske gör ett antagande om att såhär skulle vi
behöva göra för att nå nya grupper som inte alls stämmer. Men vi måste börja göra oss de
erfarenheterna, de blir en del av lärandet. Och då har de ju även underlag för att gå tillbaka,
att sluta göra något.180

Syftet är att ge stöd och underlag till medarbetare och enhetschefer att våga rikta

(om) verksamheter och resurser dit de verkligen behövs. Med statistiken får de ett

nuläge, de får reda på hur det såg ut innan de gjorde förändringen och så kan de se

vad som händer efter. Jones berättar att intresset för datainsamlingen är jättestort

men att många han möter uttrycker att de aldrig skulle ”mäkta med” att ta fram

liknande underlag eller genomföra statistikarbetena. Detta är enligt honom ett

stort problem och menar att chefer måste sluta se arbetet som en börda eller

extraarbete och erkänna det som grundläggande för att leverera och fullfölja

177 Al-Zubaidi (2012), s. 42.
178 Al-Zubaidi (2012), s. 55.
179 Fägerlind (2012), s. 167.
180 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
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uppdraget. Han beskriver även att när en väl börjar inser en snart att det inte går

att göra sitt jobb utan underlagen, det är som att orientera utan en karta.

Vi ska ju liksom göra jämlikhetsskapande insatser det vet vi, vi ska jobba för likvärdighet, det
vet vi, men om vi ska jobba så måste vi ju veta hur terrängen ser ut, om vi ska ta oss från a till
b måste vi veta var/vad a är. För att jämlikhet kan ju vara olika också, en jämlikhetsskapande
insats kan ju vända sig till olika målgrupper i olika sammanhang. Ibland är det personer som
inte har svenska som modersmål och ibland kanske det är precis just de som har svenska som
modersmål som behöver förstå att det är en styrka att prata flera språk.181

Ett problem med dessa körningar är att det i körningarna blir ett bortfall eftersom

Jones, då han brukar SCBs data, enbart har tillgång till statistik om de som har de

fyra sista siffrorna i personnumret och att han bara kan se kan se födelseland, och

födelseland en generation tillbaka. Enligt honom hänvisar SCB till att det skulle

vara integritetskänsligt att ge eller efterfråga ytterligare information kring

individers nationella eller etniska ursprung. Samtidigt menar han att det är relativt

enkelt att få ut information om utbildningsnivå eller arbetslöshet.182 Det är svårt att

inte se de möjligheter som jämlikhetsdata innebär även om en bör ha viss

förståelse även för skeptikerna. Då begreppet verkar vara relativt ”nytt” i Sverige,

och särskilt i bibliotekssammanhang, är det ingen större överraskning att ingen av

cheferna refererar till liknande data i sina svar.

Resurser
Katarina Michnik har i artikeln What threatens public libraries? The viewpoints

of library directors in Sweden bland annat undersökt vilka begränsningar och

vilka problem bibliotekschefer i Sverige säger sig stå inför idag. Något förenklat

kan en beskriva det som att den största faran eller bekymret ansågs vara den

ekonomiska situationen. Cheferna i enkätundersökningen menade att lokala

politiker och tjänstemän har stora krav på sig att sänka kostnader. Detta leder till

minskade budgetar för offentliga institutioner och en bortprioritering av

folkbibliotek.183 Liknande tankar återkommer i intervjuerna med cheferna i denna

uppsats. Chef E nämner till exempel att hen tror också att det är en resursfråga,

både gällande personal men också gällande medel till verksamhet. Även om det

inte alltid uttrycks rakt ut kan en se en tendens i chefernas utsagor som vittnar om

att de skulle kunna göra ett bättre mångfaldsarbete med resurser. De ekonomiska

vinsterna och den förbättrade förmågan att uppfylla organisationens resultatmål

som Cox påvisar gällande organisationens prestation skulle dock i en

bibliotekskontext kunna tolkas som ett argument för att prioritera mångfalds-

arbetet.184 I och med de påvisade prestationsförbättringarna borde ökad mångfald

181 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
182 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
183 Michnik (2014), s. 431. 
184 Cox (1993), s. 27-36. 
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på långsikt vara en effektivisering även det, och på så sätt motivera den initiala

kostnaden och kraftsamlingen i mångfaldsarbetet. Chef E fortsätter:

Det är nödvändigt för biblioteket att utvecklas i takt med samhällsförändringarna. Arbeta för
att få utökade resurser till personal och verksamhet. Öka samarbete ännu mer och tillsammans
med andra professioner. Förra året gick vi fram med ett valideringsprojekt till kommunen och
begärde resurser för detta som vi inte fick. Att vi inte fick resurser motiverades med att det
inte fanns till detta och att det inte prioriterades just nu. Jag tror det är viktigt att dessa frågor
finns med i den nationella biblioteksstrategin för att påverka och kunna ”trycka på”
utvecklingen i dessa frågor.185

Utsagan ger uttryck för att förändring måste ske men frågan är hur, när

besparingar och resursbrist dagligen drabbar verksamheten. Den kommun som

Chef E refererar till har enligt Cox tagit ett ytterst kortsiktigt beslut i och med att

den inte ansett sig ha råd att investera i förbättrad mångfald. 

Som tidigare nämnts påstår Jones att bibliotekspersonal har tillräckligt med

verktyg för att jobba med mångfaldsfrågor, men chef E efterfrågar i citatet ovan

fler riktlinjer ovanifrån. Relevant i sammanhanget är också det som de los Reyes

skriver om att det trots uttalade intentioner att ta vara på utlandsfödda personers

kompetens, i realiteten sker en systematisk undervärdering av invandrares

kompetens, inte minst vad gäller språkkunskaper. Utländska yrken och

utbildningar betraktas ofta som underlägsna sina svenska motsvarigheter och inte

sällan är eller uppfattas också examensvalideringar som tidskrävande, dyra och

byråkratiska.186 På grund av detta finns det en stor vinst i att informera om eller

förändra denna bild.187 

Uppsatsens andra frågeställning handlar om vad eller vilka faktorer som

bibliotekscheferna anser begränsar och befrämjar deras möjligheter att bedriva ett

framgångsrikt mångfaldsarbete. Som nämns ovan visar utsagorna på att de största

hindren eller begränsningarna anses vara bristande resurser, avsaknad av tid och

för liten budget. Jag tolkar det därför som att ökade resurser, fler anställda och

mer tid och pengar, därmed ses som en lösning eller något som skulle underlätta

för verksamheten och främjandet av mångfald.

Att bedriva mångfaldsarbete

I detta avsnitt diskuteras de förfaranden som cheferna, Nick Jones och

teoretikerna föreslår som rimliga strategier eller metoder för att gå till väga vid

hanteringen av en organisations (brist på) mångfald. Som nämnts i teoriavsnittet

anser Cox att en mångkulturell organisation karakteriseras av en organisations

kultur som bl.a. värdesätter mångfald och pluralistisk ackulturation och styrs eller

185 Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
186 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 14.
187 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
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coachas av en fördomsfri ledningsgrupp.188 Pluralistisk ackulturation syftar här till

att de eventuella minoritetsgrupperna delvis integrerats i majoritetsgruppen men

har tillåtits behålla vissa särdrag eller olikheter.189 Gällande de tre organisations-

typerna verkar de sex undersökta biblioteken befinna sig någonstans mellan den

monokulturella och den pluralistiska organisationen. Som framgår av utsagorna

ovan är arbetsgruppen relativt homogen och individer som representerar olikheter

är i stark minoritet. 

När det kommer till att bedriva ett gott mångfaldsarbete menar de los Reyes

att vissa lärdomar förmodligen kan dras från tidigare jämställdhetsarbete:

Sverige har en lång erfarenhet av samarbete och samförstånd avseende generella åtgärder som
syftar till att ge lika möjligheter för alla. Jämställdhetsarbetet är ett exempel på ett område där
myndigheterna, arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer genom gemensamma
insatser har åstadkommit viktiga förbättringar vad gäller maktrelationer mellan kvinnor och
män.190

Även Nick Jones påpekar att ”den statistiska kunskapen kring kön har varit

oerhört viktig för Sveriges jämställdhetsarbete och att inte använda denna

möjlighet för att bekämpa den strukturella rasismen skulle vara ett stort

resursslöseri.191 Chef D drar liknande slutsatser och menar också att det i

bibliotekens mångfaldsarbete finns lärdomar att dra av tidigare jämställdhets-

arbetet. Till exempel poängterar hen att en genom att närmare studera eller

påminna sig om jämställdhetsarbetet skulle kunna undvika att göra om misstag

som där kanske gjorts: 

Jag tror att vi behöver öka mångfalden i hela vår arbetsmarknad. För att det ska vara
möjlighet behövs det nya strukturer, nya organisationstyper och nya sätt att komma åt
utmaningarna. Att få jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden inom
befintliga strukturer har tagit enorm tid. Att använda samma strukturer i arbetet för att öka
mångfalden kommer ta för lång tid och bli alldeles för trögarbetat. Så förändring behövs på
alla plan, och här pratar vi inte bara kvotering utan mer djupgående förändringar.192

Utsagan visar också på att hen, liksom de los Reyes, framhåller vikten av att vara

medveten om strukturer i arbetet med mångfaldsfrågor. Detta diskuteras mer

ingående i avsnittet om ledarskap. 

Den ideella organisationen Antirasistiska akademin verkar för ”[...]att

bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens,

högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter”.193 På deras

hemsida beskrivs olikheter vara resultat av människors handlingar, värderingar

och normer. Olikheter bottnar således även i socialt skapad ojämlikhet och är

188 Cox (1993), s. 241.
189 Cox & Beale (1997), s. 207.
190 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 35. 
191 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
192 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
193 Antirasistiska akademiens hemsida > Om ArA (hämtad 2016-04-19).
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därför föränderliga och påverkbara.194 I utformandet av mångfaldsstrategier är det

därför viktigt att vara medveten om att förförståelsen om individers och gruppers

olikheter riskerar att cementera olikheter snarare än värdesätta och lyfta fram

deras potential. Ingen av cheferna problematiserar eller diskuterar dock

användandet av olikhetsbegreppet, utan det verkar snarare råda konsensus om att

just olikheter är det mest självklara och användbara uttrycket.

Rekrytering
En av uppsatsens frågeställningar handlar om hur cheferna anser att biblioteken

bör rekrytera för att uppnå en mångfald av olikheter och hur denna mångfald bör

hanteras. Frågan aktualiseras av chef F som menar att ”behoven att få in personal

med andra språkkunskaper än de som traditionellt förväntas överväger snart de

traditionella kraven”.195 Chef C besvarar flertalet frågeställningar med att

biblioteken ”måste prioritera rekryteringen av medarbetare med annan bakgrund”

eller att ”prioritering av sökande med annan bakgrund ska ske”.196 Chef D svarade

gällande eventuella rekryteringsförbättringar som skulle kunna göras att:

Vi måste utgå från uppdraget och verksamhetens behov, annars kommer vi inte kunna uppnå
de uppdrag vi har. Men det behövs mer luft i systemet. Hela arbetsmarknaden har slimmats
radikalt under det senaste decenniet vilket starkt påverkat hur sammansättningen på
arbetsplatserna ser ut. Det finns inte utrymme att ha luft. Detta slår tex mot olika
funktionshinder tycker jag.197

Jag tolkar utsagan som att personalstyrkan blir än mer likriktad och att

möjligheten till olikheter hos personalen har minskat. På grund av ökade sparkrav

som många bibliotek står inför idag är det till exempel inte ovanligt att tjänster vid

pensionsavgångar dras in och antalet biblioteksanställda minskar. Chef D ger

ovan samma bild som Jones som vid flera tillfällen understryker den extra

arbetsinsats mångfaldsfrämjande rekrytering faktiskt kräver. Jones menar att det

är naivt att som chef tro att rekryteringsförändring och således mer diversifierade

anställningar går att nå genom enbart tillfälliga punktinsatser. Vidare poängterar

han återigen att cheferna måste inse att det är ett kontinuerligt arbete som kräver

engagemang, tid och vilja.198

Rekryteringsprocessen

Gällande rekrytering var den första frågan som ställdes hur rekryteringsprocessen

ser ut på de olika biblioteken. Cheferna ombads även redogöra för beslutsfattare,

aktörer, annonsering och urval. Alla utom chef A nämner organisationens eller

194 Antirasistiska akademiens hemsida > Viktiga begrepp > Mångfald (hämtad 2016-04-19).
195 Mejlintervju med chef F, 2016-02-25.
196 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
197 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
198 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
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kommunens HR-avdelning eller rekryteringskonsult som en medhjälpare. Chef F

beskriver det som att:

Berörd chef handhar rekrytering tillsammans med arbetstagarrepresentant oftast nyttjas
kommunal rekryteringskonsulent i arbetet. Kvalifikationskraven diskuteras ofta i bibliotekets
ledningsgrupp och det är här vi behöver tänka nytt. Det är delvis gjort vid de senaste
rekryteringarna där vi bla betonat språkkunskaper. Det krävs också ett arbete med att få med
de fackliga organisationerna i det här arbetet.199

Från chef E kom ett liknande svar, nämligen att:

Annonsering och intervju i samarbete med HR. I varje annons finns följande formulering:
'För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en
personalsammansättning som speglar mångfalden. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta'.
Självklart kan vi också anpassa texten i annonseringen gällande varje uppdrag utifrån de
behov vi ser.200

Utsagorna vittnar om att cheferna har en önskan om språkkompetens eller rekryter

som bidrar till mångfald vid rekrytering. Chef A nämner även att ”vi har en policy

som säger att alla sökande med utländsk bakgrund ska kallas till intervju. Ändå

rekryterar vi mest svenskar. Beror på att vi oftast söker utbildade bibliotekarier”.201

Hen uttrycker, liksom chef F, också att det krävs en diskussion eller förtydligande

gentemot facket om behovet att anställa andra kompetenser. Chef Bs beskrivning

påminner om chef Cs redogörelse för processen vid tillsvidareanställningar nedan,

och formuleras som att:

En kravspecifikation tas fram av ansvarig chef tillsammans med relevanta medarbetare. Jag
brukar ofta titta på den också och lämna eventuella synpunkter. Annonsering. Intervjuer,
oftast enskilda, men ibland i grupp. På intervjuerna deltar ofta minst två chefer och någon
medarbetare. Referenstagning. Tillsättning.202

Till skillnad från övriga chefer är chef C den enda som nämner att det i dennes

kommun finns:

[...]en policy i förvaltningen som tar upp aspekter som kön, mångkultur mm som jag uppfattar
genomsyrar de olika avdelningarna. När det gäller egenskaper handlar det ju mer om de olika
tjänsternas särart.203 

Jag tolkar det som att detta är inskrivet i någon form av styrdokument och därför

där borde gå att trycka extra mycket på. I svaret framgår det dock inte om detta

görs. 

Chef B menar att det största ansvaret gällande bibliotekskårens samman-

sättning i huvudsak bör ligga på de som rekryterar. På frågan om dessa efterfrågar

199 Mejlintervju med chef F, 2016-02-25.
200 Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
201 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03.
202 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
203 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
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samma kompetenser eller egenskaper som cheferna svarar hen att de inom

biblioteket nog har en ganska likartad syn på behov men att hen inte vet när det

kommer till utomstående.204 Utsagan skulle kunna tyda på en viss kunskapsbrist

hos chef B. Med hjälp av Cox teorier kan en tolka det som att hen brister i

medvetenhet om både ”sitt” rekryteringsteam och rekryterarnas makt.205

Widell och Mlekov beskriver i Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?

risken med att som chef vara osäker på rekryteringspersonalens/HR-specialistens

åsikter om relevanta kompetenser eller egenskaper. De diskuterar dock

organisationer i allmänhet, och inte specifikt bibliotek, men menar att rekryteraren

idag inte sällan är en ung, vit man som anställer likar.206 Att de manliga

bibliotekarierna är i minoritet motsäger förvisso detta till en viss del men både

Cox och Jones problematiserar vid flertalet tillfällen just vem rekryteraren (oftast)

är. De diskuterar både eventuella konsekvenser av detta och ifrågasätter

lämpligheten i att rekryterare i många fall är en oerhört homogen grupp med

bristande mångfaldskompetens.207 Fenomenet att främst rekrytera personer som

liknar en själv benämner Cox som similarity-attraction-bias.208 Han menar att

rekryterare bör vara medvetna om denna, oftast omedvetna, tendens eller

företeelse och att rekryteringsgrupper sätts samman med detta i åtanke. Han

uttrycker förvisso förståelse för att det finns förklarliga skäl till att ”all” mångfald

förmodligen inte kan representeras inom en organisation, men poängterar att en så

stor blandning som möjligt av dimensioner såsom kön, ras, etnicitet, ålder är en

bra utgångspunkt.209 Aspekter likt dessa nämns dock inte av någon av chefernas

utsagor vilket skulle kunna tyda på en viss okunskap. Chef C ger en utförlig

beskrivning av processen vid tillsvidareanställningar:

Ett rekryteringsbehov konstateras av bibliotekets ledningsgrupp. Kravspecifikation utformas
av ansvarig enhetschef och HR-specialist och samverkas med fackens representanter i lokal
samverkansgrupp. Ansvarig enhetschef och HR-specialist utformar annons och HR-specialist
lägger ut annonsen i Offentliga jobb plus i intranät och i sociala medier. Chef och ev HR-spe-
cialist gör urval och kallar till intervju. En intervjumall och utvärderingsmall utformas av chef
och HR-specialist. Intervjuer genomförs med chef och ev HR-specialist eller ev annan chef,
ibland med representant från personalgrupp. En värdering av de intervjuade görs. Ev testas
några av de sökande genom personlighetstest och resultatet ingår i värderingen. Ev görs en
andra intervju med en eller flera sökanden av samma intervjuande. Ibland tillämpas provan-
ställning om 6 månader.210

Chef D beskriver processen enligt:

Vi arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering. Processen innehåller behovsanalys,
kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning. Alla steg utgår från det föregående

204 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
205 Cox (2001), s. 109. 
206 Widell & Mlekov (2013), s. 155.
207 Cox (2001), s. 111 ; Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
208 Cox (2001). s. 111
209 Cox (2001), s. 111. 
210 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
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steget. Intervjuerna är uppstyrda för att inte tillåta magkänsla och subjektivitet. Vi använder
även arbetsprov av olika slag för att säkra processen. Kompetenserna och färdigheterna är
också uppstyrda för att gå samma förförståelse hos alla i rekryteringsprocessen.211

Chef Ds utsaga tyder på en god tilltro till både sin egen och medarbetarnas

förmåga att vara objektiva. Med tanke på vad de los Reyes skriver om

maktstrukturer och strukturell diskriminering nedan kan en som chef dock inte

räkna med att detta är fallet.212 

Individuella handlingar, institutionella praktiker, normer och rutiner och strukturella
relationer skapar inte bara specifika former för maktutövande, de medför även en specifik
utsatthet. Dessa former kan varken relateras till en strukturell determinism eller till aktörernas
fria val utan bör ses i ljuset av intersektionella relationer mellan strukturella villkor,
institutionella praktiker och individers agerande.213 

Att förvänta sig att rekryteringsansvariga medarbetare har förmåga att ställa sig

utanför detta och bortse från normer, föreställningar och värderingar djupt rotade i

samhället är därför enligt de los Reyes både både naivt och riskfyllt.214 Chef D

verkar medveten om dessa risker i och med att en utförlig process är på plats. Att

”inte tillåta diskriminering och subjektivitet” uttrycker å andra sidan att

diskrimineringsproblematiken anses omintetgjord och kan tolkas som en övertro

till nuvarande process.

Vad gäller åtgärder som skulle förenkla rekryteringar som bidrar till en mer

heterogen bibliotekskår har informanterna en hel del förslag av vilka vissa är mer

konkreta än andra. Återkommande hos dem alla är att det krävs en breddad syn på

rekrytering. Både chef B och D skriver att verksamhetens behov skulle kunna

definieras mer konkret än i ett examenskrav, chef D menar till exempel att de bör: 

Fortsätta att arbeta utifrån kompetensbaserad rekrytering. Bredda urvalet till andra
akademiska examen, inte bara biblioteks- och informationsvetenskap. Hitta nya lösningar på
arbetsmarknaden. Eller att även andra akademiska examen än biblioteks- och
informationsvetenskap skulle kunna efterfrågas.215 

Ingen av dem exemplifierar dock med någon särskild alternativ utbildning. Chef

A uttrycker istället ett behov av lösningar på högre nivå och att samhället måste

förändras så fler med annan bakgrund inkluderas i utbildning och arbetsmarknad

samt att arbetsrätten (LAS) förändras. Varför eller på vilket sätt LAS (lagen om

anställningsskydd) bör förändras nämns dock inte.

De arbetssätt som cheferna tar upp som möjliga verktyg för en breddad

rekrytering är inget nytt utan det har föreslagits av både Cox och de los Reyes för

mer än femton år sedan.216 Förvisso skriver Cox ur ett amerikanskt perspektiv, med

211 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
212 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 14 ; 22 ; 32. 
213 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2005), s. 242. 
214 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 33.
215 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
216 Cox (1993), s. 109 ; de los Reyes (2001).
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andra politiska och samhälleliga förutsättningar, men likväl har teorierna och

idéerna funnits tillgängliga under en längre tid. Även i ’What we should strive for

is Britishness’: An attitudinal investigation of ethnic diversity and the public

library är en av slutsatserna att rekryteringsstrategierna, med syfte att skapa en

mer heterogen arbetsgrupp, på de undersökta biblioteken fungerar alldeles för

långsamt och skulle behöva revideras.217 I If Diversity Is a Natural State, Why

Don’t Our Libraries Mirror the Populations They Serve? visar författaren på att

tillsättningen av nya tjänster, strategier till trots, inte förändras. I de fall där viss

förändring eller utveckling sker går det alldeles för långsamt.218 Med detta sagt

måste en kanske ha förståelse för att förändringar tar tid och att ett

mångfaldsarbete eventuellt pågår, men på ett mer generellt eller långsiktigt plan.

Värt att poängtera i detta sammanhang är också att kommunala bibliotek är en del

av politiska organisationer, vilket bland annat innebär komplicerade besluts-

strukturer och budgetar en har begränsad möjlighet att styra över. Detta tydliggörs

delvis då chef D, på frågan om vilka som utformar bibliotekets styrdokument,

svarar att de:

[...]tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Biblioteksplanen tas fram inom
kulturförvaltningen och beslutas av kommunstyrelsen. Nämndens styrdokument beslutas på
nämndsnivå.219 

Även chef F svarar att alla dokument är politiskt antagna dokument. Trots att det

inte nämns i utsagorna sker framtagandet av dessa dokument högst troligt i

samverkan med bibliotekschefer och/eller bibliotekspersonal. Jag tolkar det dock

som att en viss känsla av maktlöshet ändå verkar råda hos cheferna gällande

arbetet med dessa. Detta återkommer även i ’What we should strive for is

Britishness’: An attitudinal investigation of ethnic diversity and the public library

då författarna menar att det politiska klimatet och kulturen i lokalpolitiken har en

stor inverkan på hur biblioteken ska tolka och arbeta med olika policies och

styrdokument gällande till exempel inkludering. Både bibliotekspersonalen och

bibliotekscheferna anses av författarna vara väl medvetna om detta vilket också

påverkar i vilken grad de faktiskt tror sig ha förmåga och möjlighet att påverka.220

Gabriella Fägerlind nämner i Mångfald i praktiken – handbok för verksamhets-

utveckling att det ska: 

[...]vara tydligt vilka konsekvenserna blir för chefer som inte når överenskomna resultat. Att
ett visst agerande får konsekvenser, respektive inte får konsekvenser, sänder tydliga signaler.
Leder bristande engagemang och svaga insatser inte till några sanktioner visar det att frågan
inte har hög prioritet.159 

217 Birdi, Wilson & Mansoor (2012), s. 118
218 Hastings (2015), s. 134
219 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
220 Birdi, Wilson & Mansoor (2012), s. 122. 
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Alla chefer nämner i någon mån mål som biblioteken ska sträva efter att uppnå.

Chef F skriver som nämnts ovan om övergripande kommunala mål och

nämndsmål, chef C om mål och verksamhetsplaner för stadsbiblioteket och

folkbiblioteken och chef A om kommunfullmäktiges mål. Målen återkommer

även i utsagor gällande rekrytering och huruvida biblioteket kan ses som

mångkulturellt men ingen nämner konsekvenser av att inte uppfylla dessa mål.

Denna brist på konsekvenser i kombination med chef Es utsaga gällande avslag

till mångfaldsfrämjande resurser som ”[...]motiverades med att det inte fanns

resurser till detta och att det inte prioriterades just nu” tyder på en viss diskrepans

mellan mål och faktiskt agerande.221 Även om detta har sitt ursprung i det politiska,

återspeglas det i chefernas utsagor.

Utbildning

I den tidigare forskningen och i teoriavsnittet identifieras rekrytering till

bibliotekarieutbildningen som en relativt stor del i problematiken med en alltför

homogen kår. Hastings menar till exempel att mångfaldsrekrytering, för att

säkerställa att studenterna i framtiden ska komma att återspegla befolkningen de

”tjänar”, måste bli högsta prioritet på universitetsutbildningarna. Krut måste i

samband med detta också läggas på att få dessa studenter att stanna kvar och

förbereda dem på bästa möjliga sätt för vad som väntar när de kommer ut i

arbetslivet.222 Detta återkommer i svar från chef A, C och D. Chef A menar till

exempel att biblioteken måste försöka hitta vägar till utbildningarna som utbildar

för biblioteken. Chef C är inne på samma spår och menar att det är viktigt att: 

[…]alla människor inkluderas och att arbetsplatsen anpassas så det ges reell möjlighet att
arbeta där. Samhället och inte minst utbildningssektorn behöver anpassas för att bättre passa
människor med annan bakgrund, så det ökar möjligheterna att vara delaktig i arbetslivet.223

Varken chef A eller chef C diskuterar dock närmare vilka dessa andra vägar skulle

kunna vara eller nämner hur en sådan anpassningen skulle kunna gå till eller

varför personer med ”annan bakgrund” inte passar in på nuvarande utbildningar.

Chef D däremot föreslår cheferna eller biblioteken ”[...]kan öka sin påverkan på

utbildningarna att säkra att de behov de har tillgodoses redan i rekryteringen till

utbildningar”.224

I allmänhet verkar ett problem vara att det är redan innan tillsättningen av ny

personal som underrepresenterade grupper behöver attraheras av yrket. I likhet

med ovanstående utsagor menar Hastings att mångfaldsrekryteringen även gäller

universitetets eller institutionernas personal och lärare. Hon anser det vara oerhört

viktigt att universiteten för dessa grupper sedan lyckas skapa eller åstadkomma en

221 Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
222 Hastings (2015), s. 135. 
223 Mejlintervju med chef C, 2016-02-09.
224 Mejlintervju med chef D, 2016-02-18.
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miljö där de faktiskt kan utvecklas och ”överleva”, något som kan komma att bli

möjligt med fler stipendier och utökat stöd för forskning.225 Kanske skulle även en

insats hos studie- och yrkesvägledare på gymnasiet vara på sin plats för cheferna?

Eller en metod liknande den som används på University of Illinois och som

presenteras i Generation next: recruiting minority students to librarianship? Det

vill säga att med syfte att rekrytera minoritetsstudenter till bibliotekarie-

utbildningen och i slutändan även bibliotekarieyrket utveckla marknadsföringen

av utbildningen. Detta genom att erbjuda och genomföra öppna informations-

träffar eller paneldebatter där verksamma bibliotekarier och universitetspersonal

berättar om både utbildningens och yrkets möjligheter på platser där

minoritetsgrupperna befinner sig. I samband med detta utvecklades även en

specifik webbportal innehållande information om till exempel sökbara stipendier

och bidrag, forskarskolor inom biblioteks- och informationsvetenskap eller lediga

jobb.226 Metoden utvecklades förvisso på ett amerikanskt universitet, i en

amerikansk kontext, men borde efter viss revidering vara genomförbar även i

Sverige och i regi av de intervjuade chefernas organisationer.

Kravspecifikationerna

Enligt Nick Jones är a och o vid rekryteringsförändring att en genomför grundliga

kravprofiler och utvecklar arbetsbeskrivningarna: 

Att bara rekrytera som en alltid har gjort är ju väldigt enkelt, det är bara att göra, vill man
åstadkomma en förändring då måste en jobba väldigt väldigt mycket med sin rekrytering. Det
är ju 1A. Att lägga ned jättemycket tid och energi och tankekraft på sina rekryteringar just för
att varje sådant tillfälle är en möjlighet att förändra organisationen i små steg. Det är ju
väldigt enkelt att rekrytera som en alltid har gjort, att bryta mönster och förändra det tar tid
och man måste göra det på ett oerhört medvetet sätt.227

I samband med detta återkommer han också till jämlikhetsdata och menar att

biblioteken borde, i den mån den finns, få tillgång till denna statistik och data, till

det verktyg som jämlikhetsdata skulle kunna vara för att få någon form av

systematik och underlag i rekryteringsarbetet. Han säger sig inte ge mycket för

utsagor likt chef Cs om att de behöver rekrytera andra kompetenser än

bibliotekarieutbildade utan menar att:

Det är en sak att säga att organisationen ska spegla det samhället de ska jobba i och önska att
fler med annan bakgrund, andra livserfarenheter och kompetenser skulle söka sig till yrket
men att det är svårare att faktiskt bestämma eller veta vilka eller hur många som ”ska in”.228 

225 Hastings (2015), s. 135. 
226 Love (2010), s. 484. 
227 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
228 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
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Enligt honom skulle jämlikhetsdata möjliggöra för biblioteken att få en korrekt

och tydlig bild av hur samhället ser ut för att sedan kunna sätta mål att mäta mot

för hur organisationen ska vara sammansatt för att spegla mångfald. 

[...]så det hade ju varit fantastiskt om vi verkligen jobbade med jämlikhetsdata så vi fick en
tydlig bild av hur samhället ser ut. För att sen kunna sätta mål att mäta mot för hur
organisationen ska vara sammansatt för att spegla mångfald. Och sen hitta en metodik för
själva ansökningsförfarandet också. Och det finns ju, det är ju ingenting som inte finns och
det att man måste uppfinna hjulet på nytt utan det måste bara till beslut, det är bara beslut som
måste fattas om att det är så vi ska jobba.229 

Han menar alltså vidare att det redan finns möjlighet att få tillgång till metoder

gällande hur insamlande av data kan gå till från andra länder och att det som krävs

av intresserade bibliotekschefer eller politiker egentligen ”bara” är konkreta

beslut.

I Invisible Debility: Attitudes toward the Underrepresented in Library

Workplaces skriver dock Brown att American Library Association trots riktade

åtaganden har misslyckats med att rekrytera bland annat rasifierade personer.230

Liksom i de intervjuade chefernas utsagor ovan uppvisas att en ambition och

styrdokument inte alltid är tillräckligt, och Jones påstående om att det bara krävs

konkreta beslut ter sig något förenklat. Som tidigare nämnts menar han däremot

att detta bland annat kan bero på ett oförstående hos ledningen om mängden extra

arbetsinsatser och resurser som ett förändrat rekryteringsarbete faktiskt kräver.231

Det uttrycktes hos alla cheferna en önskan eller strävan mot en förändring av

kravspecifikationer eller vilka kompetenser eller kvalifikationer som faktiskt

behövs inom verksamheten. Chef A föreslog utöver detta även att tjänster skulle

kunna skapas eller omarbetas för att bättre svara mot den nya kompetens som de

efterfrågar. Detta exemplifieras med språkkompetens, hbtq-kompetens och

mångkulturell pedagogisk kompetens. Hen menade vidare att ”biblioteken bör

agera både kreativt och metodiskt för att få fram nya typer av biblioteksjobb som

passar andra än svenskar”.232 I samband med detta kan det återigen vara av intresse

att uppmärksamma chef As ordval. Vad menar hen med att nuvarande

biblioteksjobb inte passar ”andra än svenskar” och vilka är dessa odefinierade

”andra”? Tillsammans med tidigare nämnda utsagor om att organisationen, enligt

samma chef, främst rekryterar svenskar och har för få medarbetare med annan

bakgrund än svensk/västerländsk tyder utsagan på ett tydligt ”vi och dom”-tänk.233

Detta diskuteras närmare i avsnittet om Mångfald på biblioteket under rubriken

Representation men kan inte nämnas nog många gånger. 

229 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
230 Brown (2015), s.124. 
231 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
232 Mejlintervju med chef A, 2016-02-03 
233 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 118.
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 Chef E menade gällande kravspecifikationer att biblioteken genom

examensvalidering och praktik kombinerat med projekt kan få till sig nya

medarbetare med de kunskaper de har behov av. Hen föreslog också att ett utökat

arbete eller intresse för validering av bibliotekarieutbildning från andra

länder/kulturer skulle kunna möjliggöra och förenkla rekryteringar som bidrar till

en mer heterogen bibliotekskår.234 

Positiv särbehandling 

Det finns olika former av positiv särbehandling eller företräde och både Cox och

de los Reyes uppehåller sig en del vid detta.235 Enligt Cox är positiv särbehandling

ett (av flera) verktyg för att komma till rätta med orättvisor på en arbetsplats.

Huruvida det är ett fruktbart verktyg kan och har dock diskuterats i olika

sammanhang och på en mängd olika instanser och nivåer i samhället och är ett

uppsats- eller forskningsämne i sig. På frågan om vad cheferna ansåg om

kvotering ställde sig alla tveksamma. Chef B svarade till exempel att ”min privata

uppfattning är att jag är tveksam till kvotering. Jag förespråkar meritokrati, men

vet mycket väl att det ibland är en illusion att rekrytering fungerar så”.236 På frågan

gällande vilka åtgärder som skulle förenkla heterogenitetsfrämjande rekrytering

föreslog chef C att de alltid skulle kunna välja ut personer med annan bakgrund

för intervjuer och prioritera dessa vid anställning, vilket skulle kunna betraktas

som ett förespråkande av positiv särbehandling. Hen problematiserade dock inte

utformningen av urvalet och huruvida det enligt hen till exempel fanns tydliga

markörer för den åsyftade ”andra bakgrunden”.

Ledarskap
Att hantera mångfald handlar enligt Cox om att förbättra organisationens resultat

genom optimalt utnyttjande av varje medlems förmåga och att se och använda

mångfalden som en organisatorisk resurs.237 Inledningsvis i Cultural Diversity in

Organizations skriver han att arbeta med, utveckla och på olika sätt hantera

mångfald är en av ledarskapets mest centrala delar. Det är avgörande för

organisationens framgång och måluppfyllelse hur detta mångfaldsarbete sedan

lyckas.238 Liksom Cox menar de los Reyes att höga krav ställs på ledningens

förmåga att samordna, tillvarata och hantera de anställdas språkliga, kulturella och

erfarenhetsmässiga skillnader. Detta utan att reproducera och förstärka

differentiering eller särskiljning.239 Majoriteten av cheferna uttrycker att intresset

för ledarskap är en av anledningarna till att de sökt sig till chefspositionen och för

234 Mejlintervju med chef E, 2016-02-22.
235 Cox (1993), s. 248 ; de los Reyes (2001).
236 Mejlintervju med chef B, 2016-02-04.
237 Cox & Beale (1997), s. 14.
238 Cox (1993), s. 11.
239 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 145.
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att kunna utveckla och på olika sätt hantera mångfald krävs ett gott ledarskap. de

los Reyes ställer sig frågan om hur kraven på ledarskap formuleras idag och på

vilket sätt dessa relaterar till differentierade arbetsvillkor och till en heterogen

arbetskraft?240 Har ledningen denna kompetens? Avsätts tid till detta?

Nick Jones menar att det ställs höga krav på underlag och evidens för att göra

förändringar och fatta ”svåra” beslut men betydligt lägre sådana för att fortsätta

som en alltid gjort. 

Det är ju det här klassiska exemplet att alla när de kommer ut från sina utbildningar får höra att de ska
ha bokprat med skolklasser. Det är typ som den mest vedertagna metoden, finns i hela Sverige, alla ska
göra det. Men vad är egentligen kvalitet och effektivitet i den? Hur har vi säkrat det? Vi lägger många
många tusen timmar i Sverige varje år på att jobba med bokprat, men vad är det vi åstadkommer? Vi vet
inte. Det kanske är jättebra men vi vet ju inte.241 

Avslutningsvis säger Jones att biblioteken på allvar måste börja jobba med

Sverige som det ser ut idag, om de inte gör det jobbar de med ett samhälle som

inte längre finns. Det krävs en benägenhet och förmåga att förändra, tillsammans

med det samhälle som biblioteken ska verka i. Det må kräva förändringar i

förhållningssätt och hur en förhåller sig till sitt uppdrag men något annat är inte ett

alternativ om biblioteken vill förbli relevanta.242 Just att förbli relevanta för

lokalbefolkningen är ständigt återkommande i forskning gällande folkbibliotekens

roll i dagens samhälle. I relation till detta beskriver dock Michnik att frågan om

relevans och legitimitet även formuleras och diskuteras internt av biblioteks-

personal, bibliotekschefer och biblioteksföreningar. Enskilda bibliotek måste

enligt henne således också uppfylla och förhålla sig till förväntningar formulerade

i den egna organisationen.243 Detta nämns aldrig i intervjuerna med cheferna men

är förmodligen något som även de måste ha i åtanke i både mångfalds- och

ledarskapsarbetet. 

Ackulturation omnämns av Cox vid flertalet tillfällen som en viktig aspekt av

mångfaldshantering.244 Begreppet syftar till en kulturell förändring eller en process

som sker när grupper med olika kulturer förs samman. Detta förekommer dock

relativt sällan i de studerade organisationerna eftersom det i dem finns för få

grupper att anpassa sig till eller ha ett kulturellt utbyte med.245 Detsamma gäller

interna konflikter som enligt Cox kan vara mer förekommande på en

mångkulturell arbetsplats än på en homogen sådan. Detta gäller främst konflikter

grundade i de anställdas olika gruppidentiteter och de sägs bero på kulturella

skillnader mellan grupper och att konflikten således ligger i motsatta intressen.

Grupperna tävlar om resurser till konkurrerande mål och här spelar det stor roll

240 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 146. 
241 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
242 Telefonintervju med Nick Jones, 2016-03-07.
243 Michnik (2014), s. 427. 
244 Cox & Beale (1997), s. 203.
245 Cox (1993), s. 166.
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hur mycket makt gruppen anses ha samt hur pass assimilerade de är/om de

befinner sig i majoritet.246 Genom att se till att hela organisationen strävar mot

samma mål, att det finns rikligt med relevanta resurser och att makt fördelas

jämnare inom och mellan grupperna menar Cox att en dock kan undvika

majoriteten av dessa konflikter.247 de los Reyes poängterar i relation till detta att

organisationsledningen måste vara uppmärksam på att föreställningar om

medarbetarnas olikheter inte sällan delar in dem i olika, ofta stereotypa, makt- och

statushierarkier inom organisationen.248 Om cheferna inte är medvetna om detta

riskerar således dessa föreställningar och förväntningar att blir normerande och

uppfattas som naturliga trots att i själva verket är diskriminerande.249 

Då chefernas utsagor vittnar om att biblioteken fortfarande har en tämligen

homogen personalstyrka med få ”olikheter”, är Cox och de los Reyes teorier om

grupper och maktstrukturer dem emellan för tillfället mindre relevant i de

undersökta organisationerna. Däremot kan det vara värdefullt för cheferna att ha

kunskap om och vara medvetna om detta om eller när liknande dilemman uppstår

vid framtida mångfaldsarbete.

Cheferna säger sig vara både intresserade av och delvis medvetna om

mångfaldsfrågor. Att gå vidare till att bli en mer mångkulturell organisation i Cox'

bemärkelse kommer dock inte ske automatiskt utan ställer höga krav på

ledarskapet för att göra organisationens mångfaldsarbete till en mycket central

del.250 Cox menar att moraliska, etiska och sociala mål kopplade till mångfald,

utöver att vara betydelsefulla i sig, även är viktiga på grund av vad det signalerar

utåt.251 Det finns således en klar poäng för cheferna i att kunna presentera sin

organisation som ett bibliotek som värdesätter mångfald. Att de gör detta påvisas

om/när/då de värdesätter alla människor och deras rätt att bidra och vara delaktiga

i organisationen. Avslutningsvis kan en sammanfatta det som att att det krävs ett

starkt ledarskap för att dra nytta av att ha en diversifierad arbetsstyrka och ha ett

välintegrerat och fungerande mångfaldsarbete som knyter an till organisationens

mål. För en effektiv hantering av mångfald krävs i de flesta fall större

organisatoriska förändringar, denna process måste vara reflekterande och relaterad

till organisationens grundläggande värderingar, dess syfte och uppdrag. Cheferna

måste också vara medvetna om samt reflektera över och analysera hur olika

former av både organisatoriska och samhälleliga maktordningar eller

maktstrukturer samverkar.252 Allra helst bör de även försöka motarbeta eller bryta

upp dessa. 

246 Cox (1993), s. 138.
247 Cox (1993), s. 158.
248 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2001), s. 162.
249 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 33.
250 Cox (1993), s. 6. 
251 Cox (1993), s. 11.
252 de los Reyes & Arbetslivsinstitutet (2000), s. 32.

60



Slutdiskussion

Den mångkulturella organisationen presenteras i Taylor Cox teorier som en vinst

för verksamheten i sig, för personalstyrkan och för samhället. En mångkulturell

arbetsgrupp beskrivs vidare som en förutsättning för att skapa en välfungerande

organisation i en globaliserad värld och tid. De intervjuade cheferna ger alla

bilden av en fortfarande nästintill homogen personalstyrka. Antalet personer med,

enligt dem, ”annan” bakgrund än bibliotekarienormen är, givet hur samhället ser

ut, klart underrepresenterade i arbetsgrupperna. Trots detta anser ett par av dem att

deras organisation är mångkulturell. Hur går detta ihop? 

Frågeställningarna tenderade att besvaras främst i de avsnitt som gällde

bibliotekens uppdrag och tillvägagångssätt för att nå mångfald inom

biblioteksorganisationen. Nedan presenteras och diskuteras en sammanfattning av

chefernas svar och analysen av dem. Därefter följer ett par avslutande resonemang

om mångfald bland bibliotekspersonal i allmänhet och ett avsnitt om möjlig

vidare forskning. 

Hur anser cheferna att biblioteken bör rekrytera för att uppnå en 
mångfald av olikheter och hur bör denna mångfald hanteras? 

Cheferna pratar om vikten av en breddad rekrytering men är restriktiva med att

beskriva sitt eget ansvar, vad de och biblioteken faktiskt har möjlighet att göra.

Frågorna tenderade att främst besvaras med utsagor om att biblioteken ”borde”

eller ”måste” prioritera och rekrytera personen med annan bakgrund snarare än

om hur detta praktiskt skulle kunna gå till. För att kunna rekrytera en mångfaldig

personalgrupp menar jag att det krävs aktivt arbete och icke-diskriminerande

verktyg och metoder vid själva rekryteringsprocessen. De måste definiera de

begrepp och kompetenser de faktiskt efterfrågar för att kritiskt kunna granska

befintliga tillvägagångssätt och kravspecifikationer. Genom att inte välja bort

vissa demografiska grupper blir en betydligt större grupp individer (och således

kunskaper och erfarenheter) tillgängliga vid rekrytering och befordran. Ett

exempel på detta skulle kunna vara att förändra, omvärdera eller sänka kraven på

de sökandes kunskaper i det svenska språket. Kanske avskräcker alltför strikta och

konkreta språkkrav idag många personer som annars skulle vara intresserade av

biblioteksyrket? För vissa tjänster behöver kanske inte ”mycket god förmåga att

uttrycka sig i tal och skrift i svenska och/eller engelska” vara mest centralt.
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Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att den nyanställda erbjuds någon form

av språkkurs för att kunna tillgodogöra sig nödvändig språkkännedom. Detta

poängteras även av Cox som menar att språkkurser verkar mångfaldsfrämjande

och sänder en signal om att organisationen värdesätter olikheter och

språkkännedom. Kopplat till detta tror jag att ett relativt vanligt fenomen på

bibliotek idag är att biblioteksassistenter med språkkompetens arbetar i

informationsdisken medan den ”vanliga” bibliotekarien fortfarande tillhör samma

homogena grupp som tidigare. I detta ser jag dock en risk för att den språkkunniga

personens huvudsakliga arbetsuppgift blir att ta hand om språkfränder, även om

personen initialt varit mer intresserad av andra arbetsuppgifter och haft ytterligare

kompetenser. Förmodligen påverkar detta inte användarna märkbart, de noterar i

första hand inte skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie men

däremot tror jag att det är en viktig aspekt i mångfaldsarbetet och något som

chefer bör ta hänsyn till, hur de hanterar och värdesätter kompetenser och

personal olika. Det är förvisso viktigt att bibliotekens användare på olika sätt ska

kunna identifiera sig med biblioteket och känna att det är en plats för dem, men

aldrig på bekostnad av att bibliotekarier tillhörande en underrepresenterad grupp

ska tvingas in i rollen som representant för denna. En mångkulturell biblioteks-

organisation är inte omöjlig att nå om det enbart är representation som

eftersträvas. Det skulle förmodligen vara relativt enkelt att timanställa vikarier

med olika bakgrunder för bemanning av informationsdisk. Jag ifrågasätter dock

de långsiktiga effekterna av liknande lösningar och anser att biblioteksväsendet

måste sikta högre än så.

Ytterligare tillvägagångssätt för att få bukt med eventuell snedrekrytering som

skulle kunna vara aktuellt för de intervjuade cheferna är att annonsera om lediga

tjänster på fler forum än till exempel Arbetsförmedlingen eller kommunens

hemsida. Att rekrytera via fler, nya eller alternativa kanaler skulle förvisso

innebära en ökad organisatorisk kostnad men förhoppningsvis skulle vinsterna

med en mer diversifierad arbetsgrupp väga tyngst. Även om cheferna har

begränsad makt att styra vilka som söker sig till bibliotekarieutbildningen skulle

de genom att anställa praktikanter hemmahörande i närområdet kunna utvidga

bilden av av vem som vill och kan jobba på bibliotek idag. Via samarbeten eller

erfarenhetsutbyten mellan bibliotek och universitet skulle biblioteken också kunna

informera om vilka behov som finns på biblioteken idag och försöka arbeta för att

dessa tillgodoses och uppmuntras redan vid rekryteringen till utbildningen.

Avslutningsvis tror jag att validering av bibliotekarieexamen från andra länder

måste marknadsföras än mer så att cheferna blir varse om att även den

möjligheten finns. 
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Vad anser bibliotekscheferna begränsar och befrämjar deras 
möjligheter att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete?
Gemensamt för cheferna är att de största hindren eller begränsningarna av

möjligheten att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete anses vara bristande

resurser, avsaknad av tid och för liten budget. Både i rekryteringssammanhang

och gällande medel till verksamheten. Jag tycker det känns lite som ett

standardsvar, att vid kritik hänvisa till något som ligger bortom ens kontroll - ofta

budget. Ingen av dem nämner heller någon konkret förändring de skulle vilja

genomföra om de hade mer kapacitet eller större tillgångar. Då biblioteks-

budgetarna förmodligen inte radikalt kommer förbättras borde cheferna fundera

på om det finns något som står skrivet i nuvarande uppdrag och direktiv som de

skulle kunna skära in på. I intervjun med Nick Jones beskrevs, i samband med

diskussionen om just resursbrist, jämlikhetsdatans vinst och oumbärlighet. Han

menade att det givetvis är tidskrävande att jobba för likvärdighet och göra

jämlikhetsskapande insatser (vilket uppdraget kräver) men att det ändå måste

göras. Chefer och bibliotekspersonal måste omprioritera för att kunna lägga tid på

det arbete som verkligen behövs, det går inte att i all oändlighet skylla

undermåliga arbetsinsatser på tids- eller resursbrist. På grund av ökade sparkrav

som många bibliotek står inför idag är det inte ovanligt att tjänster vid

pensionsavgångar dras in och antalet biblioteksanställda minskar. Något som

också kan leda till att det extraarbete och extraresurser som en förändrad eller mer

genomtänkt rekrytering kräver inte får högsta prioritet. Jag anser dock, detta till

trots, att de inte sällan förekommande faktorerna tids- och resursbrist i vissa fall

måste kunna godtas som rimliga förklaringar eller anledningar till ett otillräckligt

arbete. Ytterligare en aspekt som bibliotekscheferna ansåg bidrog till möjligheten

att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete var alla de olika samarbeten och

samverkansprojekt som ägde rum på biblioteken. Utöver detta uppvisade

chefernas utsagor också en tydligt önskan om att ”få in” personer med annan

bakgrund och andra erfarenheter i arbetsgruppen. I svaren visade cheferna både ett

hopp och en tro på vad detta/dessa personer skulle kunna bidra med i

mångfaldsarbetet, vilka dessa bidrag eller kompetenser egentligen var

specificerades dock sällan.

På vilka sätt anser cheferna att biblioteken uppfyller eller inte 
uppfyller åliggandet att vara tillgängliga för alla? Vad innebär det? 
Ett bibliotek med en personalstyrka som speglar det omgivande samhället kan

förmodligen lättare ge alla besökare och användare ett gott bemötande och god

service. Detta överensstämmer med biblioteksverksamheten och dess syfte och

uppdrag. Anser då cheferna att biblioteken uppfyller åliggandet att vara

tillgängliga för alla? Nej, men de menar att de är tillgängliga för många. Eftersom
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de enligt egen utsago brister i mångkulturell representation säger de sig dock

heller inte lyckas spegla omgivningen och uppvisa att biblioteken verkligen är till

för alla. Det är förmodligen mer eller mindre omöjligt att nå hela Sveriges

befolkning men jag tror att betydligt fler än de som idag besöker eller använder

biblioteken skulle kunna hitta dit. Utöver de alternativa kanaler som krävs vid

rekrytering behöver biblioteken även hitta varianter på uppsökande arbete, nya

informationsvägar och kanaler för att försöka lista ut vilka behov eller önskemål

dagens icke-användare anser sig ha. Frågan om huruvida biblioteken är

tillgängliga för alla är egentligen omöjlig att svara på utan tillgång till någon

större (icke-)användarundersökning. Här skulle jämlikhetsdata vara till oerhört

stor hjälp. För att identifiera och eventuellt rikta om insatserna och nå ut till så

många som möjligt måste cheferna och personalen ha statistik och underlag att

arbeta utifrån. I samband med detta måste de också också konkretisera och

ifrågasätta vad ”tillgängligt för alla” egentligen innebär. I Bibliotekslagen

definieras inte detta närmare utan det är, på gott och ont, upp till biblioteken att

själva fylla det med betydelse. Uttrycket går att tolka väldigt olika och således

göras mindre svårt eller lätt att uppfylla. Innebär det till exempel att ha en

omfattande programverksamhet där “alla” (religion, språk, läsvana, funktion etc.)

känner sig representerade och inkluderade? Eller räcker det med att efter förfrågan

om tolk kunna hjälpa till med fjärrlån av böcker på underrepresenterade gruppers

språk? Jag anser att ”tillgänglig för alla” måste kontextualiseras, preciseras och

kopplas till olika delar av uppdraget för att ha ett syfte. Jag är medveten om att

tillgängligheten och dess innebörd förmodligen ser olika ut beroende på var

biblioteken befinner sig och att en precisering i lagen även fortsättningsvis skulle

behöva vara öppen för viss tolkningsmöjlighet. Trots det anser jag att meningens

luddighet ställer till det och möjliggör för viss ansvarsflykt. Vikten av en

diversifierad kår och organisation bör betonas i den nationella biblioteksstrategin

och i styrdokument så att biblioteken tvingas agera och inte fastnar i

planeringsstadiet.

Avslutande ord

Det var med viss skepsis jag tog mig an att skriva en uppsats om mångkultur. Jag

ställer mig lätt kritisk till hur begreppet mångkultur hur används och den snäva

föreställningen om vad och vilka dessa andra kulturer är och skillnadstänkandet

det ofta leder till och reproducerar. I uppsatsens inledning konstateras mångkultur,

mångfald och interkultur vara för undersökningen centrala begrepp. Det senare

lyser i intervjuerna med sin frånvaro men jag anser det vara ett i sammanhanget

relevant begrepp att definiera och använda. Interkulturalitet handlar således om att

något äger rum, att en interaktion sker och förståelse skapas mellan personer med
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olika kulturell bakgrund. Ett alternativ till en mångkulturell biblioteksorganisation

skulle kunna vara en organisation med ett interkulturellt arbetssätt. Ett sådant

förhållningssätt skulle, förankrat på organisationsnivå, kunna främja möten,

förståelse och kunskapsutbyte mellan individer och grupper inom organisationen.

Detta i motsats till vad som ryms inom begreppet mångkultur där själva

interaktionen utelämnas. 

Med detta som utgångspunkt förvånades jag därför över chefernas uteblivna

problematiserande kring begreppet och det var även en av anledningarna till att

jag valde att intervjua Nick Jones. Förhoppningen var att han skulle kunna ge

ytterligare ett perspektiv. Jag är väl medveten om att mångkultur är ett

väletablerat begrepp som för enkelhetens skull förmodligen används även av

personer som inte omfamnar de eventuella konnotationer jag själv ställer mig

kritisk till. Men, liksom de los Reyes beskriver i sin kritik mot begreppet, anser

jag att begreppet både osynliggör ekonomisk och social ojämlikhet byggd på

etnicitet samt döljer de normer och hierarkier som gör att vissa människor

uppfattas som annorlunda och därmed riskerar att bli utsatta för diskriminering.

Organisationen befinner sig alltid i en kontext, fast i det samhälle vari den verkar,

och jag anser att begreppet mångkultur riskerar att befästa fördomsfulla

föreställningar med dess fokus på kulturella och etniska tillhörigheter. Cheferna

tenderar i allmänhet att tala om olikheter som någonting positivt och värdefullt

dock utan att närmare definiera vilka dessa olikheter egentligen är eller vad de har

för grund. Jag menar här att en bör vara försiktig när en lyfter fram skillnader och

olikheter som tillgångar så att inte redan existerande stereotyper och fördomar

förstärks. 

Jag anser att uppsatsen belyser en bristande mångfaldskunskap hos ett par av

cheferna. Det kan tyckas vara en petitess i andra sammanhang men, givet

uppsatsens ämne, nog ska väl en bibliotekschef vara insatt nog att inte

kategorisera t.ex. icke svenskfödda individer bosatta i Sverige, personer med

föräldrar som inte är födda i Sverige eller personer med språkkompetens i

allmänhet som något annat än svenskar? Eller vad menar cheferna med ”svensk”?

Hur cheferna uttrycker sig och att de inte problematiserar kring tveksamma

begrepp tyder på en okunnighet eller ovarsamhet som får konsekvenser både för

anställda och besökare. För ett framgångsrikt mångfaldsarbete krävs ett kompetent

och engagerat ledarskap. En måste kunna förvänta sig av en bibliotekschef att den

har förmåga att, utan att reproducera fördomar eller och förstärka differentiering,

tillvarata de anställdas språkliga, kulturella och erfarenhetsmässiga olikheter och

kompetenser. Kanske skulle det kunna vara aktuellt att kräva att bibliotekschefer

förväntas genomgå någon av alla de mångfaldsutbildningar som finns på

marknaden idag? Utan relevant kunskap bland bibliotekschefer går det nämligen

inte att räkna med att mångfaldsstrategier formuleras adekvat, eller än mindre

implementeras tillfredställande. För att göra allvar av ambitioner och mål med
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mångfald och representation inom biblioteken, utan att göra avkall på andra

åtaganden, krävs dock att politiker och andra beslutsfattare bidrar med antingen

resurser eller tydligare prioriteringar att förhålla sig till. Någonstans kommer det

att kosta: skattemedel, ambitiöst representationsarbete eller övrig verksamhet.

Frågan är var - och den sträcker sig bortom både uppsatsens område och

biblioteken. 

Vidare forskning

I inledningen frågade jag retoriskt om ett egenkomponerat snabbspår skulle kunna

vara något för Sveriges folkbibliotek. Efter att ha tagit del av sex bibliotekschefers

tankar om mångfald och rekrytering verkar det föga troligt att ett sådant arbete för

tillfället skulle vara genomförbart, jag betvivlar också att bibliotekskåren under

den närmaste åren kommer genomgå någon radikal förändring beträffande

sammansättning eller representativitet. För detta skulle det behövas betydligt mer

forskning på vad en homo- eller heterogen bibliotekskår innebär eller får för

konsekvenser för både organisationen, dess möjlighet att fullborda sitt uppdrag

samt för dess användare. För den optimistiskt sinnade skulle dock kanske

regeringens snabbspår tillsammans med de andra organisationernas bedömning av

utländsk examen och valideringshjälp åtminstone kunna ses som tecken på att

intresset ökar. 

Avsikten med uppsatsen var, utöver att besvara syfte och frågeställningar, att

lyfta frågan om bibliotekspersonalens inverkan på och betydelse för både

användarna och verksamheten. Min förhoppning var även att inspirera till vidare

forskning kring och utveckling av uppsatsämnet. Ett relaterat forskningsämne

skulle kunna vara att, med avstamp i en än mer djupgående undersökning om vad

som förväntas av en bibliotekschef verksam i en större organisation med uttalat

mångfaldsperspektiv, undersöka vilka kompetenskrav en kan och bör ställa?

Ytterligare en aspekt som jag av utrymmesskäl inte hade möjlighet att fördjupa

mig i men som borde utforskas närmare är det smått paradoxala i att anställning

och rekrytering som sker på grund av tillhörande av en, i organisationen, kulturellt

eller etniskt underrepresenterad grupp oftast anses vara mångfaldsfrämjande.

Borde inte både det organisatoriska och det större samhälleliga målet vara just att

sådana aspekter ska vara irrelevanta? Det vore också intressant att med hjälp av

jämlikhetsdata undersöka hur pass homogen den grupp som söker och/eller antas

till biblioteksutbildningar varje år är. Med frågeställningen Går det att påverka

vem som söker? skulle en till exempel kunna undersöka rekryteringsannonser och

studera ett par utlysta tjänster och jämföra rekryteringskanaler och formuleringar.

Jag hoppas och tror att jämlikhetsdatan när det ”slår igenom” kommer öppna upp
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för en mängd undersökningsområden kopplade till både biblioteks- och

informationsfältet och övrig humanistisk forskning. 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka bibliotekschefers inställning till

bibliotekskårens sammansättning samt deras upplevda medel och befogenhet att

främja en representativ bibliotekskår. Uppsatsen behandlar bibliotekschefernas

uppfattning om bibliotekskårens tillstånd, vad de ser för orsaker till detta tillstånd

samt vilka förändringar de ser som möjliga att implementera i framtiden.

Ytterligare frågeställningar är hur bibliotekscheferna anser att biblioteken bör

rekrytera för att uppnå en mångfald av olikheter, vad som begränsar och befrämjar

deras möjligheter att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete samt om de anser

att biblioteken uppfyller eller inte uppfyller åliggandet att vara tillgängliga för

alla?

Metoden som användes för insamlandet av material var mejl- och

telefonintervju. Intervjumaterialet analyserades sedan främst med hjälp av Taylor

Cox teorier om den mångkulturella organisationen. Cox påvisar de positiva

effekter som kulturell heterogenitet har på en arbetsplats genom att skapa icke-

diskriminerande effektiva organisationer och att personer från alla olika

sociokulturella bakgrunder ska kunna bidra och använda sin fulla potential.

Utöver Cox teorier har även intersektionell teori och tidigare besläktad forskning

legat till grund för analysen.

Resultatet visar att cheferna i allra högsta grad är medvetna om problematiken

med en alltför homogen bibliotekskår. Genomgående i undersökningen uttrycker

cheferna att mångfalden behöver öka inom alla samhällsinstanser och på

arbetsmarknaden för att förändring ska kunna ske även i bibliotekssammanhang.

De anser även att de största begränsningarna av möjligheten att bedriva ett

framgångsrikt mångfaldsarbete är bristande resurser, avsaknad av tid och för liten

budget. Både i rekryteringssammanhang och gällande medel till verksamheten.

Gällande rekrytering återkommer uppfattningen om att en förändring av

rekryteringsstrategier och rekryteringskanaler måste ske, i samband med detta

nämns också vikten av att även universiteten ser över antagningen till

bibliotekarieutbildningarna. Majoriteten av cheferna menar att bristen på

mångfald påverkar bibliotekens förmåga att vara tillgängliga för alla och utföra

sitt uppdrag gentemot samhället negativt. 

Uppsatsen belyser en bristande mångfaldskunskap hos ett par av cheferna.

Utan relevant kunskap bland dem kan en inte räkna med att mångfaldsstrategier
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formuleras adekvat, eller än mindre implementeras tillfredställande. Åter-

kommande i intervjuerna är också viss brist på praktiska förslag gällande de

förändringar som cheferna påstår sig vara benägna att genomföra. Detta ser jag

som ett belägg för att värdet av en diversifierad bibliotekskår bör betonas i

styrdokument och den nationella biblioteksstrategin. Det förefaller dock inte

enbart ligga i bibliotekschefernas händer att bryta trenden. En förbättring kräver

att alla med inflytande i frågan prioriterar den högre. Hittills verkar inte intresse,

kunskap eller ett tydligt ansvar infunnit sig.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Inledning

Hur hamnade du här? Berätta gärna om din väg till din nuvarande position!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Biblioteken i allmänhet

Vad tänker du på när du hör ordet mångkultur? 

Vad associerar du med en mångkulturell arbetsplats/organisation?

Tror/Anser du andra uppfattar din arbetsplats som mångkulturell?

Är/uppfattar du din arbetsplats som mångkulturell?

Om ja, vad anser du vara den största vinsten med detta? 

Vad är din bild av representationer av mångkultur inom bibliotekskåren?

Hur tror du att demografin hos bibliotekskåren påverkar dess förmåga att utföra

sitt uppdrag gentemot samhället? 

Hur skulle du definiera det uppdraget?

Sett ur ditt perspektiv, finns det några åtgärder som skulle förenkla rekryteringar

som bidrar till en mer heterogen bibliotekskår?

Ditt bibliotek/din biblioteksorganisation

Hur ser demografin ut i ert upptagningsområde?

Vilka styrdokument har ni att rätta er efter?

Är dessa styrdokument främst vägledande eller bindande?
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Vem utformar dessa styrdokument?

I flertalet lagar och styrdokument kopplade till biblioteksverksamhet efterfrågas

att bibliotekspersonal ska spegla omgivande samhälles befolkning. Gör ni det?

Om inte, vad får det för konsekvenser?

Rekrytering

Hur ser er rekryteringsprocess ut? Redogör gärna för beslutsfattare/aktörer,

annonsering och urval.

Efterfrågar beslutsfattare utöver dig själv samma kompetenser eller egenskaper

som du? Vilka?

Vad är dina tankar kring olika former av kvotering eller företräde?

Samarbeten

Samarbetar ditt bibliotek med andra organisationer eller externa aktörer inom

ramarna för den dagliga verksamheten? Ge gärna exempel.

Anser du det viktigt att det är just de anställda vid biblioteket som har en

efterfrågad kompetens/kunskap eller kan den lånas/hyras in efter behov?

Framtiden

Kopplat till ovanstående frågor, vad tror du om framtiden? 

Vad har du och ditt bibliotek för ansvar för bibliotekskårens sammansättning?

Vad har du och ditt bibliotek för möjlighet att påverka bibliotekskårens

sammansättning?

Vad har det nationella biblioteksväsendet för ansvar för bibliotekskårens

sammansättning?

Är det något du vill tillägga? 

Övriga kommentarer?
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Bilaga 2

Intervjufrågor Nick Jones 

Inledning

Hur hamnade du här? Berätta gärna om din väg till din nuvarande position!

Biblioteken i allmänhet

Vad associerar du med en mångkulturell arbetsplats/organisation? 

Vad är din bild av representationer av mångkultur inom bibliotekskåren?

Hur tror du att demografin hos bibliotekskåren påverkar dess förmåga att utföra

sitt uppdrag gentemot samhället? 

Är en mångkulturell biblioteksorganisation möjlig?

Rekrytering

Hur ser er rekryteringsprocess ut? Redogör gärna för beslutsfattare/aktörer,

annonsering och urval.

Sett ur ditt perspektiv, finns det några åtgärder som skulle förenkla rekryteringar

som bidrar till en mer heterogen bibliotekskår?

Vad är dina tankar kring olika former av kvotering, positiv särbehandling eller

företräde?

Anser du det viktigt att det är just de anställda vid biblioteket som har en

efterfrågad kompetens/kunskap eller kan den lånas/hyras in efter behov?

Vad har du som chef för ansvar för ditt biblioteks/bibliotekskårens

sammansättning?

Vad har det nationella biblioteksväsendet för ansvar för bibliotekskårens

sammansättning?
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