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Abstract:  
 
Sweden of today is a so-called multicultural society. In this thesis we wanted to examine how 
mono, multi- and intercultural issues are expressed in culture-political documents. We also 
wanted to know how librarians – for whom these documents are supposed to be guidelines – 
expressed themselves in these matters. Monoculturalism can be described as a static 
perspective laid upon culture which emphasises cultural purity. A multicultural society 
describes a society were the nation consists of many different cultures alongside each other, 
without a genuinely common core. The perspective of interculturalism is an antiessential, 
cultures can be said to be hybridities. Our theoretical methods are postcolonial theory and 
critical discourse analysis. We have tried to combine our text analysis with contextual matters 
that sometimes become structural barriers for immigrants, such as labour- and education 
politics.  
  
The analysis of the policy documents (1996/97: 3, Kulturpolitik and Kulturpolitisk strategi, 
version 1.0, 1999) disclosed a multicultural discourse and sometimes even a monocultural 
discourse. Our interviews with librarians showed that what perspectives were laid upon 
intercultural issues seemed to depend on where, in what district, they worked. 
 
We believe that the discourse in the documents reflects and reproduces an ideology that 
dominate in society, were immigrants are looked upon as “The others”. Our conclusion is that 
those in a position of power in society choose to focus on admission of cultural differences 
rather than on questions of social justice. Possible problems are hence portrayed as individual 
ones, rather than problems within the unequal politics being conducted.        
 
Nyckelord: kulturpolitik – integrationspolitik – postkolonialism – diskursanalys - 
interkulturellt – identitet – folkbibliotek - makt     
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1. Inledning 
 
Det verkar som om den svenska invandrar- och flyktingpolitiken hittills har skapat ett 
polariserat samhälle med en hög grad av etnisk segregering framförallt inom bostads- och 
arbetsmarknaden. Det här bekräftas exempelvis i Integrationsverkets senaste årsrapport, 
Integration 2003. Där rapporteras bland annat att 30 000 akademiker med utländsk bakgrund 
går arbetslösa, eller arbetar i andra yrken än vad de är utbildade till. 
 
Frånsett att man krasst kan se det här som ekonomiskt resursslöseri så finns det en annan sida 
av problemet, den medmänskliga. Att ett stort antal människor i Sverige, över en miljon, ställs 
utanför samhällsgemenskapen, tycker vi är ett stort problem som på olika sätt måste 
uppmärksammas. I den här uppsatsen kommer vi därför bland annat att diskutera hur man i 
olika kulturpolitiska styrdokument uttrycker sig om kulturella identiteter, dvs. de olika sätt på 
vilket människor definierar och positionerar sig själva utifrån föreställningar kring kultur och 
kulturella skillnader.  
 
Att diskussioner om identitet har intensifierats på senare år kan förklaras med globaliseringen, 
en process som inbegriper en rad olika dimensioner: kulturella, politiska, teknologiska, 
ekonomiska och ekologiska. Man kan säga att globaliseringsprocessen medför att kulturella 
sammanhang och kulturella identiteter som tidigare har haft en viss stabilitet nu är stadda i 
upplösning. Vi lever i en snabbt föränderlig värld, i det som en del modernitetsteoretiker 
brukar kalla det posttraditionella samhället, ”… dvs. ett samhälle där traditionen spelat ut sin 
roll som karta för hur livet skall levas.” (Sernhede & Johansson 2001, s. 10) 
  
Globaliseringens kulturella dimension har fått den konsekvensen att individen tvingas söka 
sin identitet annorstädes, och identitetsskapandet blir på detta sätt en mer flexibel process. 
Identitet, tillhörighet och mening är inte längre någonting man naturgivet eller oreflekterat 
växer in i, det måste till stor del skapas av individen själv. (Johansson, Sernhede & Trondman 
1999, s. 7) Genom efterkrigstidens immigration till europeiska länder, till exempel till 
Sverige, skapas det också helt nya identiteter som utmanar de tidigare relativt homogena 
nationella kulturerna. (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999, s. 40) 
 
Identitet och kultur är begrepp som ofta definieras politiskt. Identitetspolitiker som till 
exempel Charles Taylor hävdar att kategorierna klass, kön, ras, etnicitet och sexualitet måste 
synliggöras. Han talar om att varje särart har sina specifika behov, som i olika sammanhang 
måste beaktas och också få sin tillfredsställelse. Taylors inställning kan i sin tur leda till en 
överbetoning av skillnader mellan människor, istället för att man pekar på likheter.  
 
Istället för att tala om demokrati, makt och ekonomiska strukturer talar man ofta hellre om 
kultur, inte minst när det gäller jämlikhet mellan etniska grupper, till exempel mellan svenskar 
och invandrare. Det finns också en tendens i media att förklara sociala problem och 
marginalisering med att invandrare, i mötet med det svenska samhället, till exempel har 
förlorat sin kulturella identitet. Vi har också sett att när man i media har rapporterat om så 
kallade hedersmord, har man utifrån enstaka fall ibland dragit långtgående generella slutsatser 
om vissa folkgrupper. Med detta synsätt är alltså den kulturella identiteten för evigt bestämd 
av ett gemensamt ursprung och tillhörighet i en specifik kultur. Man kan kalla det här ett 
essentialistiskt tänkande. Med ett sådant perspektiv baseras kulturbegreppet på att världen kan 
delas upp i ett antal homogena och åtskilda kulturer med fasta och oföränderliga 
referensramar och värderingar. Segregering presenteras som en oundviklig konsekvens av 
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kulturella skillnader, ”kulturkrockar”, som är omöjliga att överbrygga. I begreppet ”det 
mångkulturella samhället” döljer sig ett sådant synsätt.  
 
Om man istället utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv anser man att det inte finns någon 
kärna eller essens av något specifikt ”svenskt” till exempel. Vi utgår i denna uppsats ifrån att 
den kulturella identiteten är något som hela tiden konstrueras, skapas och omskapas i 
specifika sammanhang, kontexter. Vad är det som är typiskt svenskt till exempel? Det sägs 
ibland att de grundläggande värderingarna i den svenska kulturen bygger på kristen etik. Om 
nu så skulle vara fallet, baseras den på ett idéinnehåll som utvecklades i Mellanöstern. Jesus, 
själv jude, verkade i Palestina och kristendomens föreställningsvärld bygger på traditioner 
från Mellanöstern. Kultur och identitet kan alltså inte definieras entydigt eller slutgiltigt, utan 
det skapas och omskapas genom människors möten i den historiska processen.  
 
 Det visar sig, som Ingvar Svanberg, etnolog vid Uppsala universitet påpekar, ”… att om vi 
anser att kultur står för de idéer, värderingar, regler och normer som människor inom en grupp 
överför från generation till generation så måste varje försök att avgränsa nationell kultur tas 
med en stor nypa salt”. (Svanberg & Tydén 1999, s. 98) Om då den kulturella identiteten inte 
har sin grund i ett gemensamt ursprung, en gemensam kulturell essens, så finns det med detta 
perspektiv ingen ”äkta” eller ”autentisk” identitet som kan förloras eller återvinnas. 
 
Som framgår av titeln på vår uppsats, Bibliotekets roll i integrationspolitiken - ett 
postkolonialt perspektiv, kommer vi att använda oss av postkolonial teori, inom vilken bland 
annat identitetsbegreppet är centralt. Inom denna teoribildning menar man att identiteter 
konstitueras och definieras i termer av skillnader, alltså i relation till vad man inte är eller inte 
vill vara. Alltså, vi är såhär för att vi inte är/vill inte vara som de andra. I diskussioner om ”det 
mångkulturella samhället” brukar det vara föreställningar om ”invandraren” och 
”invandrarkultur” som utgör vad som kan kallas ”den Andra” i relation till vilket det 
”svenska” definieras. Kulturell identitet måste alltså förstås kontextuellt, i sitt historiska 
sammanhang, och relationellt, vad den står i relation till.  
 
Ett konstruktivistiskt och interkulturellt förhållningssätt kan förklaras med att det 
kännetecknas av en syn på kultur som en process. Kultur är inget stabilt och oföränderligt, 
vilket man menar om man har ett monokulturellt perspektiv. Så inte heller identitet, utan 
människors kulturella identitet förändras ständigt genom möten och interaktion. Det resulterar 
i vad man kan kalla ett interkulturellt synsätt.  
 
Även om vi i den här uppsatsen fokuserar mest på frågor om etnicitet måste det understrykas 
att kulturell identitet (de olika sätt på vilket människor definierar och positionerar sig själva 
utifrån föreställningar kring kultur och kulturella skillnader) inte enbart handlar om olika 
etniska kulturella former. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar också om kulturyttringar 
som grundar sig i klasstillhörighet, om man bor i stad eller på landsbygden, kön/genus etc. 
 
Hur ska man förstå kulturpolitikens och i förlängningen folkbibliotekets roll i frågor om 
identitet? Som Geir Vestheim menar är kulturpolitik, bland andra aspekter, också 
identitetspolitik. I regeringens proposition 1996/97: 3, Kulturpolitik, diskuteras det, främst i 
samband med kulturarvet, om barn och ungdomars rätt till en kulturell identitet. Man behöver 
ha kunskap om sin egen historiska bakgrund för att kunna förstå människor från andra 
kulturer, menar man. (Vestheim, 2003)  
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I de nationella kulturpolitiska målen skriver man också att det är en ”… självklar 
kulturpolitisk uppgift att bidra till att människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan 
mötas och ge impulser åt varandra”. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 30) ”Integration skall 
stimuleras, främlingsfientlighet och rasism bekämpas” skriver man dessutom i målen. (Ibid.) I 
Bibliotekslagen skriver man att folkbiblioteken ”… skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på 
andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”. (§ 8, SFS 
nr 1996: 1596)  
 
Den danska biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen diskuterar folkbibliotekets roll i 
integrationspolitiken i artikeln Folkebiblioteket i civilsamfundet - civilsamfundet i 
folkebiblioteket (2001). Hon menar att biblioteket i förlängningen, om de rätta 
förutsättningarna fanns, skulle kunna utgöra ett vad man kan kalla politiskt rum där debatt kan 
föras, och där det finns möjlighet att utöva kritik. I nuläget är det så att vissa arrangemang på 
biblioteket snarare förstärker bilden av invandraren som ”Den Andra”, än att främja 
integration, skriver Skot-Hansen.  
 
Med den postkoloniala teorin och med en diskursanalytisk ansats vill vi i detta arbete 
undersöka några av folkbibliotekets styrdokument för att se om dessa kännetecknas av ett 
mono/mångkulturellt eller ett interkulturellt  perspektiv. Vi skall därefter också genomföra 
intervjuer med ett antal, i Göteborg yrkesverksamma, folkbibliotekschefer, för att analysera 
hur de uttrycker sig om ett antal teman som berör integrationsfrågor.  
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1.2 Disposition 
 
Här nedan följer en översiktlig beskrivning över hur vi disponerat uppsatsens innehåll. 
 
I kapitel 1 ger vi en inledning till uppsatsen.  
 
I kapitel 2 presenterar vi syfte och frågeställningar.  
 
I kapitel 3 presenteras tidigare forskning och därunder Biblioteket – ett verktyg för 
integration, där vi knyter an till Dorte Skot- Hansens tidigare forskning.  
 
I kapitel 4 presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter, den postkoloniala teorin, det 
diskursanalytiska fältet och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.  
 
I kapitel 5 presenteras bakgrund, svensk invandrarpolitik följt av en definition av begreppet 
invandrare. Vidare redogör vi för historiska processer såsom etnisk gränsdragning, och tar 
sedan upp hur strukturella hinder som bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, språk- och 
utbildningspolitik kan leda till segregering. 
 
I kapitel 6 behandlar vi bibliotekens styrdokument. Vi analyserar de nationella kulturpolitiska 
målen, bibliotekslagen och Göteborgs lokala kulturpolitiska strategi. Vi gör sedan en 
sammanfattning av analysen av dessa styrdokument. 
 
I kapitel 7 redovisar vi våra intervjuer. Vi redogör för undersökningens praktiska 
genomförande, hur vi gjorde vårt urval och intervjuernas teman. Vi går vidare med att 
presentera varje tema för sig: demokrati, kultur och integration. Vi väljer att göra en kort 
analys efter varje frågeställning. Därefter gör vi en sammanfattning av intervjuanalyserna. 
 
I kapitel 8 diskuterar vi resultatet av våra undersökningar och relaterar detta till en bredare 
samhällelig kontext. 
 
I kapitel 9 sammanfattas uppsatsen. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Den övergripande orsaken till att vi har valt detta uppsatsämne är en övertygelse om att frågan 
om det så kallade mångkulturella samhället är en av de viktigaste i Sverige idag. För oss är 
det självklart att vi inte vill ha ett samhälle som på orättvisa grunder utestänger en stor del av 
befolkningen, de med utländsk bakgrund. Det är därför betydelsefullt att det på olika sätt 
forskas om detta.   
 
Den andra orsaken till vårt ämnesval är en förhoppning om att vår utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap leder till att vårt yrkesliv kommer att innehålla möten med en mängd 
människor med olika kulturell bakgrund. Den syn vi själva har på kultur kommer att avspegla 
sig i vårt arbetssätt och förhållningssätt till biblioteksbesökaren, i referenssamtalet, i 
eventuella arrangemang på biblioteket, och genom mediainköpen till exempel. Med ett 
monokulturellt perspektiv kommer vi förmodligen att vilja förmedla traditionellt svenska 
värderingar. Med ett interkulturellt arbetssätt, med en medvetenhet om att den svenska 
kulturen inte behöver vara den enda ”rätta”, hoppas vi kunna bemöta alla människor på 
biblioteket, inte bara etniska svenskar, på ett mer tillfredsställande sätt. 
  
Vi vill för det första undersöka om de styrdokument som företrädare för biblioteket skall 
arbeta utifrån speglar en mångkulturell syn, dvs. en syn på kultur som något statiskt, eller om 
det finns ett perspektiv i texterna som vi vill kalla interkulturellt. Ett interkulturellt 
förhållningssätt kännetecknas av en syn på kultur som en process. Kultur ses inte som något 
stabilt och oföränderligt, utan människors kulturella identitet förändras ständigt genom möten 
och interaktion.  
 
För det andra vill vi, med Göteborg som exempel, genom intervjuer undersöka hur 
bibliotekschefer talar om demokrati, sin syn på kultur och integration. Är vad som 
framkommer vid vår analys av de kulturpolitiska målen detsamma som uttrycks i vår 
intervjuundersökning?  
 
 
 
Våra frågeställningar lyder som följer: 
 

 
1. Vilken syn på kultur, utifrån ett postkolonialt perspektiv, finner vi i de dokument som skall 
vara styrande för folkbiblioteken? 

 
2. Hur talar man om kultur, demokrati och integration bland dem som själva är 
yrkesverksamma på folkbiblioteken? Är deras syn på kultur överensstämmande med vad som 
uttrycks i styrdokumenten? 
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3. Tidigare forskning 
 
Bibliotekets roll i det så kallade mångkulturella samhället verkar inte vara ett område som 
prioriteras inom biblioteks- och informationsforskning i Sverige. I Storbritannien och USA 
finns det däremot mycket publicerat om detta. Även i vårt grannland Danmark är det 
mångkulturella biblioteket mer omskrivet, och vi har hittat två artiklar av den danska 
kulturforskaren Dorte Skot-Hansen, varav den ena (Folkebiblioteket i civilsamfundet - 
civilsamfundet i folkebiblioteket, 2001) handlar specifikt om folkbibliotek. I den andra artikeln 
(Danish cultural policy – from monoculture towards cultural diversity, 2002) analyserar Skot-
Hansen den danska kulturpolitikens utveckling relaterad till etniska frågor, från 1960 till 
2001. Författaren ser detta som ett exempel på ett fält där skillnader, maktkamper och strävan 
efter kulturell prestige utspelas. (Ibid., s. 198)  
 
Skot-Hansen beskriver hur kulturpolitiken ända in på 1990-talet lämnade över frågor om 
mångkulturalism till socialpolitiken och humanitära organisationer, med integration som dess 
främsta mål: ”Ethnicity came to be viewed as a problem rather than as a potential.” (Ibid., s. 
200) De ”mångkulturella aktiviteter” som trots det ägde rum, utställningar osv. kom att 
framstå som isolerade händelser, utan koppling till någon kulturinstitution, eller till publikens 
vardag. I många fall bidrog snarare aktiviteterna till en framställning av olika kulturer som 
exotiska än till att vara upplysande pga. avsaknaden av en kontext som kunde ha resulterat i 
en större förståelse för kulturen.  
 
Efter millennieskiftet tycker sig Skot-Hansen inom kulturpolitiken se en större öppenhet och 
ett större intresse för vad hon kallar ”ethnic issues”. I artikeln diskuteras också problemet med 
hur man bedömer konstnärlig kvalitet, med tanke på hur de statliga bidragen skall fördelas till 
kultursfären. Om nu konst skall bedömas i sin kontext, så krävs det en större kompetens än 
vad som nu finns för bedömning av exempelvis afrikansk konst. För att undvika både en 
eurocentrisk bedömning (då konst bedöms efter den vita, västerländska mallen för hur konst 
skall se ut) och ett postmodernt synsätt som menar att ”anything goes” bara det är ”något 
mångkulturellt”, så måste vi försöka placera oss själva i ”den Andres” situation. (Ibid., s. 207)  
 
Efter att som sagt ha tyckt sig skönja en ljusning på området skriver Skot-Hansen i ett 
postskriptum att det, i och med valframgångarna år 2001 för det främlingsfientliga Dansk 
folkeparti, framstår som otänkbart att kulturpolitiska medel kommer att fördelas till några 
kulturella aktiviteter vars syfte är att främja kulturell mångfald eller ”cultural diversity” som 
hon kallar det. (Ibid., s. 209) Vi bedömer att Skot-Hansens studier i stort är applicerbara även 
på svenska förhållanden, möjligen med undantag av den populistiska öppna rasism som har 
visat sig i skriverier i danska medier och i dansk politik. (Det var dock inte alltför länge sedan 
det främlingsfientliga Ny Demokrati satt i riksdagen, och många Sverigedemokrater invaldes i 
svenska kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet i det senaste valet.) I följande 
kapitel kommer vi att beskriva idéerna i Dorte Skot-Hansens artikel om det civila samhället 
mer ingående  
 
Trots att vi har letat har vi dessvärre inte hittat någon forskning inom den svenska biblioteks- 
och informationsvetenskapen som utgår från ett postkolonialt perspektiv, och som skulle ha 
haft relevans för vår egen forskning. Det finns dock ett antal andra akademiska institutioner 
(som har olika forskargrupper knutna till sig) där man forskar om mång/interkulturella frågor 
utifrån varierande perspektiv, bland annat postkoloniala. Här nedan redovisar vi ett urval av 
dessa. Den fullständiga listan med adresser finner man under rubriken forskning på hemsidan 
http://www.sverigemotrasism.nu.  
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Ceifo (Centrum för invandrarforskning), Stockholms universitet, är en internationell 
forskarmiljö inom ämnen som internationell migration, etniska relationer och mångkulturella 
samhällsformationer. 
 

Tema Etnicitet vid Linköpings universitet startade under hösten 1999, de forskar kring kultur 
och etnicitet m.m.  
 
IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer). IMER: s forskning handlar om 
dagens snabbt föränderliga samhälle. Behandlar bland annat frågor kring begreppsparen 
integration och segregation, mångkultur och monokultur, lokalt och globalt.  
 
Centrum för multietnisk forskning, Uppsala, är ett tvärvetenskapligt forum för studiet av 
kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska 
dimensionen i mänskligt liv. Till forskningsområdet hör etniska relationer och processer i 
mångkulturella samhällen samt kulturella och samhälleliga effekter av internationell 
migration. Tyngdpunkten i centrets verksamhet ligger på studiet av etnicitetens kulturella 
dimensioner.  
  
CEUS (Centrum för etnicitets- och urbanstudier) är ett forum för samarbete mellan Tema 
Etnicitet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping och Arbetslivsinstitutet i 
Norrköping (forskningsprogrammet Arbete och kultur). CEUS' intresseområde omfattar en 
rad aspekter av internationell migration, etniska relationer, medborgarskap, nationsbildning, 
etniska konflikter och globalisering.  
 
Museion, vid Göteborgs universitet. Forskar om globaliseringens olika dimensioner, 
världskultur och världens kulturer, och vill främja tvärkulturell förståelse och tolerans.  
 
När det gäller magisteruppsatser gjorde vi via Internet en snabb genomgång av de biblioteks- 
och informationsvetenskapliga institutionerna i Umeå, Uppsala, Lund och Växjö. Såvitt vi 
kunde utläsa av titlarna på de magisteruppsatser som fanns publicerade var det ingen av dessa 
som anknöt till vårt ämne. Vid vår egen institution BHS finns ett flertal magisteruppsatser 
varav de flesta är skrivna utifrån ett användarperspektiv, vilka undersöker huruvida 
folkbibliotek kan främja integrationsprocessen.   
 
Några av dessa tänkte vi nämna här, till exempel uppsatsen Är biblioteket en väg till 
integration? – Några invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket. (2003, Bjerninger och 
Åkerman) Uppsatsen behandlar integrationsprocessen, med José Alberto Diaz dimensioner 
som stöd, och använder också Dorte Skot-Hansens artikel om bibliotekets roll i 
civilsamhället. Författarna har intervjuat kvinnor som har invandrat till Sverige, och två 
biblioteksföreträdare. I uppsatsen kommer man fram till att biblioteket har spelat en viss 
positiv roll för integrationsprocessen. Vår uppsats rör sig mer kring frågor om identitet och 
kultur än om specifikt integration, och skiljer sig bland annat på det sättet från den nämnda 
uppsatsen.  
 
Folkbibliotek – en väg till integration, (2003) av Hawar Hamarashid tar upp frågor om 
kulturell identitet men skiljer sig teoretiskt och metodologiskt från vår egen uppsats. 
Hamarashid betonar i uppsatsen Charles Taylors idéer om erkännande, medan vi är kritiska 
mot att enbart lägga fokus på detta. Hamarashid nämner ingenting om invandrares sociala och 
ekonomiska utgångspunkter. Hamarashid studerar också rent praktiska begivenheter på 
bibliotek, vilket vi inte gör.  
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Internationellt tycks det som sagt finnas gott om forskning inom vårt område. En snabb 
sökning i databasen Library Literature & Information Science, med sökorden 
multiculturalism and/or ethnic diversity gav över tusen träffar. Några av titlarna var: Selecting 
Children´s Books for a Multiracial Audience, The Multicultural Library: Quo Vadis? och 
Ethnic diversity in library and information science. De flesta bidrag tycktes vara av 
amerikanskt ursprung.  
 
Även den brittiska forskaren François Matarasso har undersökt bibliotekens vidare betydelse. 
Han har formulerat vissa teman i en studie av arton biblioteksprojekt. Utifrån dessa teman kan 
man utläsa vilken social betydelse han anser att biblioteken har haft. I temat ”socialt 
sammanhang” beskriver Matarasso biblioteket som befrämjare av kontakter mellan människor 
och grupper. (Matarasso, 1998, s. 4) Biblioteket främjar även interkulturell förståelse menar 
Matarasso. De bibliotekschefer vi har intervjuat uttrycker en stor tveksamhet i samma fråga, 
särskilt när det gäller möten mellan olika etniska grupper.  
 
Stöd för användande av diskursanalys inom disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap 
har vi stött på via en stencil från institutionen. I artikeln argumenterar Bernd Frohmann för ett 
större användande av diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap bland annat 
eftersom den är mångdisciplinär och möjliggör kontextualisering (1994, s. 119-138). Vi 
instämmer i Frohmanns synpunkter just angående det mångdisciplinära och i vikten av att 
kontextualisera, vilket vi har försökt att ta fasta på i vår egen uppsats.  
 
En hel del magisteruppsatser vid BHS har under de senaste åren använt sig av diskursanalys, 
varav de flesta verkar använda sig av diskursteori baserad på Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes teorier. Åse Hedemark & Jenny Hedman gör till exempel en sådan analys i Vad sägs 
om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (2002). I sin 
uppsats, som inte är fokuserad på mångkulturella frågor, utan handlar om biblioteksanvändare 
i allmänhet, urskiljer de olika diskurser om användare, till exempel invandrare, och analyserar 
hur man i bibliotekstidskrifter kategoriserar dessa. Det relaterar till vår uppsats när även vi 
exempelvis i Bibliotekslagen tycker oss urskilja särskilda sätt att kategorisera människor med 
en annan bakgrund än den svenska. Såsom Hedemark och Hedman menar anser även vi att 
det ibland finns en tendens framställa dessa grupper som offer.  
 
Inom postkoloniala studier dominerar användandet av diskursanalys. Diskursanalysen är 
användbar för att se hur diskurserna konstruerar etablerade ”sanningar” om kulturer. Inom 
cultural studies, som ju samlar forskare från många fält, finns det många som använder 
postkolonial teori. Internationellt är förgrundsfiguren inom cultural studies, Stuart Hall, en av 
dem. Hans idéer i artikeln Kulturell identitet och diaspora (1990) som vi refererar till längre 
fram i uppsatsen, överensstämmer väl med våra egna grundantaganden om exempelvis vikten 
av anti-essentialism. I Sverige finns till exempel idéhistorikern Michael Azar som även han 
använder sig av postkolonial teori. I likhet med Azar menar vi i vår uppsats att man allt oftare 
hänvisar till kulturella skillnader, istället för att se de strukturella orättvisor som finns. 
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3.1 Biblioteket – ett verktyg för integration? 
 
Dorte Skot-Hansen diskuterar, som vi nämnde ovan, bibliotekets roll i civilsamhället i artikeln 
Folkebiblioteket i civilsamfundet - civilsamfundet i folkebiblioteket  (2001). Hon menar att 
biblioteket i förlängningen, om de rätta förutsättningarna finns, skulle kunna utgöra ett vad 
man kan kalla, socialt och politiskt rum där en viktig debatt förs och där det finns möjlighet 
att utöva kritik i det moderna samhället. Detta är något vi tycker är intressant och som vi 
kommer att ta upp till närmare granskning i våra intervjuer. 
 
Bakgrunden till artikeln finner man i diskussionen om de skandinaviska ländernas 
välfärdskris, det nyliberala marknadsmässiga tänkandets utbredning och olika sätt att förhålla 
sig till detta. Vad ligger då bakom det stora intresset för civilsamhället? Enligt en stor politisk 
enighet, skriver Skot-Hansen ligger inte lösningen på välfärdsstatens kris i större satsningar på 
staten eller marknaden, utan det är det civila samhället som är svaret på problemen. (2001, s. 
45)  
 
Folkbibliotekens huvudförankring är staten, konstaterar hon, även om ett större 
marknadsmedvetande har kommit in i biblioteksvärlden på senare år. Förhållandet till det 
civila samhället har (hittills) varit något osynligt. I dansk kulturpolitik i slutet av 1990-talet 
började man tala om att folkbiblioteken och andra kulturinstitutioner skulle stärka det civila 
samhället. Skot-Hansen visar att den här ambitionen får olika innebörder beroende på vad 
man avser med begreppet ”det civila samhället”. 
 
Begreppet civilsamfundet, eller civilsamhället på svenska, har förekommit inom sociologisk 
och politisk forskning en längre tid, men det är först under 1990- talet som det har börjat 
användas inom kulturpolitiken. Civilsamhället brukar, i relation till staten och marknaden, 
förstås som den sfär där till exempel kyrkor, frivilliga föreningar och folkbildningens 
institutioner såsom bibliotek finns. Sfären präglas av öppenhet, kommunikation, 
ömsesidighet, solidaritet och tilltro och anses främja demokrati. I denna uppsats vill vi bland 
annat ta reda på hur företrädarna, dvs. bibliotekarierna själva, ser på denna fråga. Präglas 
biblioteket av denna öppenhet, kommunikation med mera? 
 
Civilsamhället ses som en förutsättning för demokrati som samhällsform. När man talar om 
civilsamhället i samband med kultur, ses det främst som ett område där gemensamma värden 
skapas. Det är de offentliga kulturinstitutionernas uppgift att stärka civilsamhället. Frågan är 
då vilka som är våra gemensamma värden och hur man ser på det. Präglas de gemensamma 
värdena av ett interkulturellt synsätt?    
 
Skot-Hansen tar upp tre olika förhållningssätt till civilsamhället, tre diskurser, en 
moralfilosofisk, en sociologisk och en politisk, genom vilka civilsamhället kan tolkas. Hon 
skriver att bibliotekets roll i förhållande till civilsamhället också kan diskuteras utifrån dessa 
diskurser, nämligen som ett rum för en värdegemenskap (det moraliska rummet), gemenskap 
(mötesplatsen) och debatt (debattforum). (Ibid., s. 45 f)   

 
Bibliotekets redan etablerade funktioner är viktiga inom alla diskurserna. Det är snarare det 
överordnade syftet med biblioteksverksamheten som skiljer dem åt. Inom den 
”moralfilosofiska” diskursen, hos den politiska filosofi som kallas kommunitarism, återfinns 
tankar om civilsamhället som en väg att upprätta de moraliska värdena och återinföra den 
moraliska rösten i samhället. Detta ska ske genom familjen, skolan och lokalsamhället, så att 
det moraliska engagemanget förankras hos föräldrar, grannar och övriga medborgare.  
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För att knyta an till biblioteket så menar Skot-Hansen att det inte går att återinföra de gamla 
traditionsbundna värdena där. Den moralfilosofiska diskursen är inte önskvärd på biblioteket, 
menar författaren, eftersom det inte åligger folkbiblioteket att definiera vad som är de ”riktiga 
danska värdena” eller att bestämma vad som är viktigt för ”det goda livet”. Om så skedde 
skulle biblioteket kunna kallas monokulturellt: man anser att det finns en kultur värd att lyftas 
fram och den främjar man. Värdeneutralitet och pluralism ska snarare vara kodorden, och det 
ska finnas utrymme för dialog om olika värden. (Ibid., s. 56) Finns det värdeneutralitet och 
pluralism hos företrädare för svenska bibliotek? Vi menar att den officiella retoriken i Sverige 
på ett politiskt korrekt sätt har införlivat de i dagens läge obligatoriska begreppen integration, 
mångetnicitet och mångkulturalism. Dessa nämns ofta och entusiastiskt i den officiella 
diskursen, men det är inte säkert att det leder till någon avgörande förändring varken i sättet 
att uppfatta saker och ting, eller i den egna strukturen och sociala sammansättningen. Vi vill 
utveckla detta dels genom att analysera bibliotekens styrdokument dels genom intervjuer med 
företrädare för olika bibliotek. 
 
Den ”sociologiska” diskursen har, enligt Skot-Hansen, istället för att lägga vikt vid den 
moraliska aspekten betonat ”befrielsen av förnuftet” och att marknadens och statens järngrepp 
ska motverkas nerifrån. Civilsamhället betraktas inte här som föremål för moraliskt förfall 
utan ”… snarare en potential, som kan udnyttes i udviklingen af det velfaerdssamfund, der 
skal aflose velfaerdsstaten”. (Ibid., s. 48) Bibliotekens betydelse som socialt rum har ökat, 
vilket Skot-Hansen betraktar som en reaktion på avsaknaden av andra offentliga rum i det 
moderna samhället. Det saknas ställen där man kan känna sig som en del av en gemenskap, en 
lokal gemenskap, utan att det krävs ett aktivt engagemang. (Ibid., s. 57) Hon konstaterar 
därför att biblioteket motsvarar den sociologiska definitionen av civilsamhället, åtminstone så 
länge det är det enda ställe där människor i lokalsamhället kan mötas inomhus, frivilligt och 
utan att det kostar pengar. (Ibid., s. 58) 
  
Grundtanken inom den politiska diskursen är att civilsamhället betraktas som en grundval för 
det demokratiska samhällets kritiska reflektion och för möjligheten att utöva kritik i det 
moderna samhället. Skot-Hansen relaterar här till Jürgen Habermas, dels hans teori om den 
borgerliga offentligheten dels teorin om det kommunikativa handlandet. Idealtypiskt kan 
biblioteket ses som ett offentligt rum som alla har tillgång till och där det goda samtalet och 
debatter äger rum mellan jämbördiga parter, det kommunikativa handlandet. Dialogen bygger 
på det goda argumentet, man kan förbehållslöst lyssna på varandra och ta andras goda 
argument till sig. Civilsamhället ses som en offentlig sfär där ett kritiskt samtal kan föras. Att 
det överhuvudtaget finns öppna offentliga rum, som biblioteket enligt beskrivningen ovan 
representerar, kan ses som en förutsättning för att skapa kommunikation och kritisk reflektion.  
 
Precis som Skot-Hansen påpekar, så är det vackra ord på en hög abstraktionsnivå, 
förmodligen långt ifrån folkbibliotekariens vardag. Det är svårt att ägna sig åt ”kritisk 
reflektion” samtidigt som man skall möta många låntagare i kö ”… for at få den sidste 
bestseller eller de store drenge i kamp om adgang til pc´eren for at spille computerspil…”. 
(Ibid., s. 58) Trots vissa försök till arrangemang i mer djupgående och debattskapande ämnen 
inom biblioteket är det inte något som hörs särskilt mycket i den offentliga debatten. Den 
debatt som ändå pågår ges heller inget utrymme i medierna. Här kan finnas utrymme för 
utveckling om resurserna räcker till. 
 
Det finns anledning att ställa sig frågan, menar Skot-Hansen, om det över huvud taget är 
bibliotekets roll att hålla den lokala gemenskapen vid liv och på så vis fungera som motvikt 
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till globaliseringen och individualiseringen. (Ibid., s. 60) Om biblioteket ska stå i 
civilsamhällets tjänst så är det viktigt, fortsätter Skot-Hansen, att det inte påtvingar 
medborgarna ”danska” (läs: västerländska) värderingar, som man kan misstänka är syftet med 
den moralfilosofiska diskursen. Biblioteket i civilsamhället måste verka utan någon dold 
dagordning eller underliggande krav. Det skulle snarare bidra till ökade fördomar och 
främlingsfientlighet. Biblioteket ska endast skapa ramar på civilsamhällets egna premisser, 
och ge utrymme för att en kritisk offentlighet får komma till tals. (Ibid., s. 60)  
 
Bibliotekets roll som ett socialt rum för invandrare och flyktingar kan synas vara relativt 
givet. Ett problem med idén om mötesplatsen rör de förväntade effekterna och åsikten att 
mötet skulle leda till integration. Det menar till exempel Lisbeth Eriksson, forskare i 
beteendevetenskap och folkbildningsfrågor och Ali Osman, forskare vid Arbetslivsinstitutet. 
De har i sitt bidrag till en statlig utredning som handlar om folkbildning och integration (SOU 
2003: 108), studerat folkbildning i studiecirkelform i så kallade invandrartäta områden.  
Folkbildningen är bra på att skapa mötesplatser för människor där de kan träffas under fria 
former och utveckla sina egna och gruppens intressen skriver Eriksson och Osman. Denna 
möjlighet gäller alla, men i invandrardeltagarnas fall skall dessa mötesplatser fylla ytterligare 
en funktion, nämligen främja integrationen. (Ibid., s. 119) 
  
Frågan man kan ställa sig är varför och hur detta ska bli möjligt. Vad är det som gör att denna 
integrationsaspekt inte påtalas för alla, dvs. även för svenskfödda, på samma sätt? En tänkbar 
tolkning, skriver Eriksson och Osman är att integration i detta sammanhang inte handlar om 
att både svenskar och invandrare skall mötas och integreras med varandra. Här handlar det 
mer om anpassning till det ”svenska”, att mötesplatserna kan användas till att förmedla 
svenska tankar och värderingar, vilket också Dorte Skot-Hansen varnade för ovan. (Ibid., s. 
119) Vi tror att idéer om att ”vi” integrerar ”dem” är den värsta fienden för en bra utveckling i 
dagens mångkulturella Sverige. Ett demokratiskt och medvetet interkulturellt samhälle 
förutsätter att ”vi alla” integreras med varandra.  
 
Om man ska stärka det civila samhället ur en politisk synvinkel innebär det enligt Skot-
Hansen att biblioteken ska utvecklas som debattforum. Detta verkar vara den innebörd hon 
helst ser, men hon konstaterar att de danska biblioteken idag inte fungerar på det sättet. Som 
Skot-Hansen ger exempel på i sin artikel är det ofta många arrangemang på biblioteket som är 
alltför tillfälliga, kontextlösa och utan sammanhang. (2001, s. 59) När biblioteket till exempel 
anordnar en ”kurdisk afton”, eller ställer ut bilder från flyktinglägren i Palestina under en 
vecka, så menar även vi att det förmodligen inte skapar någon kritisk debatt om integration. 
Sådana arrangemang är inte ett uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt. Precis som Skot-
Hansen menar vi att det snarare förstärker föreställningen om invandraren som ”Den Andra”. 
(Ibid., s. 59)  
 
Tanken om mötesplatser är god men det är ett problem eller dilemma när man ska omsätta 
den här typen av idéer i praktisk verksamhet. Ett exempel på detta är att man inom 
folkbildningen talar om den goda mötesplatsen och dess positiva konsekvenser för just 
integrationsprocessen. ”Vi har svårt att se att folkbildningen genom att fungera som 
mötesplatser skulle kunna lösa strukturella problem såsom arbetslöshet, bostadssegregation 
etc.” skriver Eriksson och Osman, men anser heller inte att det är folkbildningens primära 
uppgift. (2003, s.129) Vi som uppsatsförfattare instämmer i både Skot-Hansens och Eriksson 
och Osmans tveksamhet inför tanken att det civila samhället, och med det folkbildningen, 
ensamt skulle ha potential att minska segregationen osv. Vi hoppas kunna återknyta till vissa 
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delar av denna tidigare forskning i vår analys av de kulturpolitiska styrdokumenten och i våra 
intervjuer.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
4.1 Inledning 
 
I inledningen till Agoras årsbok1 2002, Det slutna folkhemmet, Om etniska klyftor och blågul 
självbild, menar årsbokens redaktörer Magnus Dahlstedt och Ingemar Lindberg att Sverige 
under 1990-talet har fört en alltför nyliberalt influerad välfärdspolitik, som inte har lyckats 
hindra växande socioekonomiska klyftor.  
 
Denna politiska förskjutning innebär bland annat att man har övergivit målet om den fulla 
sysselsättningen. Inflationsbekämpning gjordes under 1990-talet till ett överordnat mål, nu är 
målet att begränsa arbetslösheten till fyra procent, en nivå som tidigare ansågs känneteckna en 
arbetslöshetskris. Löneskillnaderna har växt eftersom den solidariska lönepolitiken har 
försvagats kraftigt. Den sociala bostadspolitiken har övergivits, kanske är vi ”på väg mot ett 
kategoriboende för låginkomsttagare, som med 1930/40-talens barnrikehus”. (Ibid., s. 23) 
Slutligen har skolsegregationen ökat, skolan har decentraliserats och delvis privatiseras.  
 
Det här kan man koppla till vad sociologen Zygmunt Bauman diskuterar i sin artikel, The 
Great War of Recognition. (2001) Bauman undrar om det är så att mänskliga rättigheter i FN-
konventioner etc. ersätter det goda samhällets projekt och idén om social rättvisa, som ett sista 
försök att finna en princip för mänsklig samexistens. Han menar att frikopplandet av 
individens rättigheter från kravet på social rättvisa också ger en grund för skapandet av 
olikhet. Människor söker sig till en gruppident itet för att rättfärdiga eller förklara en ojämlik 
ekonomisk och social distribution. (Bauman 2001, s. 142) Bauman anknyter till den 
diskussion om ”erkännandets politik” som förts bland annat av filosoferna Charles Taylor och 
Jürgen Habermas i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. (Taylor 1999)   
 
Charles Taylor menar att mycket av samtidens politik handlar om behovet av eller kravet på 
erkännande. Marginaliserade grupper såsom olika etniska minoriteter, kräver att få berätta sin 
historia, då man menar att deras kulturella identiteter har formats av berättelser de själva inte 
har skrivit, och av bilder de själva inte har skapat. Taylor diskuterar möjligheter att erkänna 
olika etniska minoriteter, kvinnor och homosexuellas rätt till självförverkligande juridiskt.  
 
Habermas diskuterar hur det demokratiska samhällets institutioner skall byggas för att 
uppfattas som legitima av dess medborgare och i vilket avseende en demokratisk rättsstat kan 
begära att invandrare skall låta sig assimileras.  (1999,  s. 103-137) I en öppen, fri och saklig 
kommunikation medborgare emellan kommer det bättre argumentet till slut att segra, menar 
Habermas. Det gäller därför att skapa samhälleliga institutioner som låter en sådan ostörd 
kommunikation äga rum.  
 
Zygmunt Bauman menar att istället för att tala om självförverkligande måste erkännande 
kopplas samman med social rättvisa. Han skiljer på negativt och positivt erkännande, ett 
negativt erkännande är ett erkännande utan koppling till krav på ekonomisk jämlikhet, ett 
mång- eller multikulturellt tänkande. Ett positivt erkännande knyts till en rättvis distribution, 

                                                 
1 Agora är en så kallad tankesmedja med vänsterideologisk inriktning. Agora ingår i Arenagruppen tillsammans 
med bokförlaget Atlas och tidskriften Arena. Man publicerar varje år en årsbok som, utifrån flera olika forskares 
och debattörers perspektiv, behandlar ett samhällsaktuellt tema. 
[http://www.arenaek.se/ag4/default.asp?ID=589&type=17&cat=arenagruppen]  2005-02-25 



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     

19 

till dialog och demokratiskt deltagande, det vi vill kalla ett interkulturellt tänkande. (Bauman, 
s. 144f)   
 
I anknytning till detta skriver även Nancy Fraser, professor i politik och filosofi, att 
erkännande måste kopplas samman med social rättvisa. Fraser pekar även hon på faran med 
att erkännandekonflikterna undantränger kampen för omfördelning. (2002, s. 190) Hon menar 
att man måste utveckla ett erkännandebegrepp som inte förenklar sociala identiteter utan som 
uppmuntrar till ”respektfull social interaktion över gränser, inte till enklavbildning och etnisk 
rensning” (ibid., s. 190).  
 
Medie- och myndighetsdiskurser kan också, genom att framhålla påstådda kulturella 
skillnader, ha för avsikt att dölja att orsaker till segregering ligger i den förda politiken. Som  
Michael Azar (postkolonial teoretiker och idéhistoriker) skriver är det exempelvis:  

 
 
… mer ideologiskt effektivt att hävda att skillnaden me llan ”vita” och ”svarta” i t.ex. USA har att 
göra med respektive gruppers etniska natur - de svarta är fattigare, mer kriminella, 
underrepresenterade i maktens korridorer på grund av sin ras - än att direkt medge att skillnaden är 
en effekt av en ojämlik, ofri och orättvis politisk och ekonomisk ordning”. (Azar, 2001, s. 69)  

 
 
Detta förekommer också med andra marginaliserade grupper, vi kan kortfattat referera en 
forskningsrapport om hemlöshet som ligger inom fältet för cultural studies, av Catharina 
Thörn: ”De hemlösa”, En kultursociologisk analys av myndighetsdiskurser (2001). I den 
visar författaren hur föreställningar om de hemlösa i Socialstyrelsens rapporter undertrycker 
vissa strukturella aspekter av problematiken: bostadspolitik och fattigdom. Istället lyfts andra 
orsaker fram och framställs som huvudproblemet, att det är hos individen själv problemet 
ligger.  
 
Det Socialstyrelsen intresserar sig för är ”problem som kräver behandling och omvårdnad, 
och inte andra tänkbara problem som hyresskulder eller vräkningsdomar”. (Ibid., s. 276) I 
utredningar och rapporter skapas en stereotyp av den hemlösa som en person som antingen är 
psykiskt sjuk, har missbruksproblem, eller båda delarna. Thörn menar att 
myndighetsdiskurserna om hemlösa även har en ideologisk funktion som innebär ”… att 
skydda det nuvarande systemet från kritik”. (Ibid., s. 286)  
 
För att anknyta till vår egen uppsats, man kan istället för ”den hemlösa” placera in 
”invandraren” i texten, och dessutom, som ofta sker, tala om orsaker till eventuella problem 
som ”kulturell olikhet” eller ”kulturkrockar” (dvs. metafysiska antaganden om inneboende 
identiteter enligt Azar). Problem som i realiteten är förbundna med sociala ojämlikheter och 
spänningar ”kulturaliseras”, det vill säga förstås i termer av snäva etniska och kulturella 
avgränsningar.  Om man menar att lösningen på problemet är ett erkännande av den kulturella 
olikheten, skillnaden, så kan diskursen också ha för avsikt att dölja att orsaker till segregering 
bland annat kan vara att den sociala bostadspolitiken har övergivits och att 
inflationsbekämpning är det överordnade politiska målet, som det beskrevs ovan av Dahlstedt 
och Lindberg.  
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4.2 Postkolonial teori 
 
När vi talar om interkultur så menar vi inte samma sak som mångkultur. Mångkultur innebär 
att man erkänner alla kulturers lika rätt att existera sida vid sida, något statiskt, och innefattar 
någon form av särartstänkande. Interkultur är istället en aktiv process av kommunikation och 
interaktion mellan grupper i samhället. (Hansson, 2000:03) Den innebär också utvecklandet 
av en kritisk självmedvetenhet, att man kritiskt omvärderar sin egen historia, kultur och 
kulturella värderingar. (Lahdenperä, 2001:11) Vi menar, som vi har nämnt, att ett 
interkulturellt förhållningssätt inte enbart handlar om etnicitet, om olika etniska kulturella 
former, utan också om kulturella yttringar som grundar sig i klasstillhörighet, om man bor i 
stad eller på landsbygden, kön/genus etc. 
 
Vår syn på interkultur har rötter i postkolonial teori. Den kan beskrivas som en analys av 
globala maktrelationer i ett historiskt perspektiv, med antagandet att kolonialismen har fortsatt 
att prägla världen och kulturellt identitetsskapande även efter att den formellt har upphört. 
Teorin används inom flera olika forskningsdiscipliner, till exempel inom sociologi, cultural 
studies och idéhistoria. Vi är medvetna om den kritik som finns mot postkolonialismen som 
teori, men tänker inte här fördjupa oss i den. (Jfr Hall, 1999, som diskuterar kritiken i När 
inträffade det postkoloniala?, jfr också Eriksson, et al. 1999, s. 21-22 eller artikelserien 
Kulturer emellan, Dagens Nyheter, januari 1995 .)  
 
Kulturella identiteter har delvis som en konsekvens av globaliseringen blivit mer instabila. 
Folkomflyttningar, handelsutbyten och invasioner har alltid förekommit men vad som är nytt 
är den enorma kvantiteten och hastigheten på människor, varor, kapital och symboler som 
förflyttas och förflyttar sig i obrutna strömmar över jordklotet. Att globalisering och migration 
leder till interkulturalism och gränsöverskridande men samtidigt till invandringsfientlighet 
och erkännandekonflikter motsäger inte varandra. Det ligger i processens karaktär skriver 
Ingvar Svanberg och Mattias Tydén i sin I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet 
och rasism (1999, s. 5).  
 
Det behöver däremot inte betyda att det oundvikligen måste uppstå motrörelser såsom rasism 
och etnisk rensning, för precis som Svanberg och Tydén skriver ”sett i ett längre historiskt 
perspektiv är nationalism och etnisk mobilisering sentida fenomen” (ibid.). Att likna nationen 
vid ”en föreställd gemenskap”, ett begrepp som introducerats av Benedict Anderson, 
möjliggör för oss att förstå att nationer och etnicitet skapas i sociala och kulturella 
sammanhang och att de därmed är föränderliga (ibid., s. 9). 
 
Just när det gäller etnicitet så är det ett begrepp som har problematiserats och kritiserats inom 
den postkoloniala forskningen. Problemet med etnicitetsbegreppet är för det första att det 
fortfarande är präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen. Det är alltid ”De Andra” 
som har en etnicitet, och inte vi här i väst. (Eriksson et al., 1999, s. 45) De som försvarar 
etnicitetsbegreppet brukar då hävda att problemet avhjälps genom att man även börjar tala om 
svensk, fransk eller brittisk etnicitet. Det är något som sällan görs, och denna strategi hjälper 
dock inte mot den andra invändningen, som har att göra med hur man ser på kultur inom 
postkolonial teori, nämligen, som vi har nämnt, som en process, något föränderligt.  
 
För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att tala om till exempel kurdisk etnicitet, så 
innebär det oundvikligen att man utgår ifrån ett relativt homogent och stabilt kulturbegrepp. 
(Ibid., s. 45) Man kan förvisso tala om att en individ tillhör två olika etniciteter osv. 
”Svårigheten här ligger dock i att man inte förmår begreppsliggöra de kulturella 
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förändringsprocesser som sker idag, där individers identiteter konstrueras utifrån mycket mer 
komplexa processer än vad man kan fånga med begreppet etnicitet”, skriver man i 
Globaliseringens kulturer. (Ibid., s. 45) 
 
De första postkoloniala studierna präglades oftast av äldre marxistisk teoribildning genom till 
exempel den så kallade beroendeteorin. Kultur och politik behandlades som ytfenomen med 
sin grund i ekonomiska förhållanden. Edward Saids verk Orientalism (1978) menar många 
var det som startade den nyare postkoloniala teoribildningen, vilken är starkt influerad av 
poststrukturalismen. Den fokuserar därigenom, utan att för den skull överge marxismen, på 
språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik. Begreppet diskurs är 
centralt inom poststrukturalismen och därmed även inom den postkoloniala teorin.  
 
Identitet ses inte som något avgränsat och enhetligt, utan man betonar inom postkoloniala 
studier att det måste förstås relationellt. Själva begreppet identitet innefattar också en 
ambivalens, ”att varje identitet på samma gång förutsätter och utesluter någonting annat”. 
(Eriksson et al. 1999, s. 34) Eftersom en identitet bara kan definieras i termer av skillnader i 
förhållande till någonting annat, är detta andra på samma gång det som definierar vad 
identiteten är (och vad den inte är). (Ibid., s. 34)  
 
Inom postkolonialismen menar man alltså att kolonisatörerna och de koloniserades identiteter 
definieras av varandra och reproduceras och förändras i förhållande till varandra. Med andra 
ord, den ociviliserade oupplysta utomeuropéens identitet kan inte tänkas utan den rationella 
upplysta civiliserade europén, och vice versa. (Ibid., s. 34) 
 
Michael Azar beskriver i en essä hur olika gränsdragningsprinciper om till exempel ras har 
tagit form under historiens gång. ( 2001, s. 60-91) Föreställningen om att det finns absoluta 
gränser mellan människor uppstod genom diskurser om gudomlig vilja men också genom 
rasbiologin, den vita rasen placeras förstås högst upp i hierarkin medan den svarta rasen 
placeras på skalans bottenplats. Ras blir den kategori man använder för att kartlägga, uppdela, 
fixera och värdera mänskligheten, särskilt under den koloniala expansionen på 1800-talet. Det 
här tankesättet fördes vidare och gavs vetenskaplig legitimitet genom inspiration från Darwins 
evolutionsteori. Denna diskurs användes av nazismen, och den lever vidare inom nynazism. 
(Ibid., s. 61-63) 
 
Parallellt med dessa ”absoluta” gränsdragningar (gudomlig vilja, ras) mellan människor har 
det funnits en ”relativ” gränsdragning. Inom denna gränsdragning används begrepp som 
utveckling, förändring, framsteg, uppfostran, dvs. ett skillnadstänkande baserat på ”en tidsaxel 
på vilken kulturer och folk kan mätas med avseende på deras civilisationsnivå” (ibid., s. 63). 
Grundvalen är en universalism som hävdar att människor är likadana i fråga om deras 
medfödda och potentiella egenskaper.  
 
Så småningom menade man, med upplysningens förnuftstänkande, att alla vi människor har 
ett förnuft som vi är herre över, ett universellt förnuft. Detta betydde inte att det inte fanns 
skillnader mellan kulturer, men det förklarades inte med begrepp som ras eller andra inre 
skillnader. Istället var det yttre omständigheter som var förklaringen, ”alla äger ett förnuft, 
problemet är blott att alla ännu inte lärt sig att använda det”. (Ibid., s. 64)  
 
Problemet är att det finns en inneboende partikularism i denna form av universalism. Det är 
den vita, europeiska mannen som är normen (som det ofta har påpekats i feminismen), 
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måttstocken som alla andra skall mätas mot. Detta tänkande avspeglar sig till exempel i 
begreppet ”utvecklingsländer”.  (Ibid., s. 64) 
 
Azar går sedan vidare till vad han kallar diskursen om den äkta svenskheten, vilken han 
menar har drag både av den absoluta gränsdragningen och av den relativa, som vi beskrev 
ovan. Där man tidigare talade om raser används nu istället kultur, nation och folk. Inom till 
exempel kommunitarismen (varav några av dess företrädare är Alasdair MacIntyre, Michael 
Walzer, och Charles Taylor som vi har nämnt i uppsatsen), finns övertygelsen om att rätt och 
moral är knutna till bestämda kulturella gemenskaper. (Ibid., s. 66) 
 
Nu talar man om nationella kulturer, skriver Azar, ”som om man därigenom äntligen funnit 
nyckeln till skillnaderna mellan människor”. (Ibid., s. 66) Det här behöver inte vara en 
hierarkisk modell, när man talar om olika kulturers oförenlighet. Den beskriver inte heller sig 
själv som rasistisk skriver Azar, paradoxalt nog erbjuder den oss ”ett botemedel mot rasismen 
genom att föreslå (outtalat: rasistiska) åtgärder innan konflikterna mellan skilda kulturer får 
en chans att äga rum.” (Ibid., s. 66)  
 
Det här brukar benämnas identitetspolitik, ett synsätt som har sina grunder i det postmoderna 
tänkandet. Identitetspolitikerna hävdar, som vi nämnde i början av uppsatsen, att kategorierna 
klass, kön, ras, etnicitet och sexualitet måste synliggöras. Varje särart, menar man, har sina 
specifika behov som i olika sammanhang måste beaktas och också få sin tillfredsställelse, 
således ett betonande av skillnader. De olika särarternas behov sätts i fokus. (Eriksson et al.,  
1999, s. 41) 
 
Ett exempel på denna, om man så vill, kulturrasistiska diskurs, ger Azar när han citerar 
Sverigedemokraterna: ”Ett mångkulturellt Sverige gagnar inte fred och demokrati. […] Därför 
vill vi bland annat begränsa invandringen från kulturellt avlägsna länder.” (Azar, 2001, s. 66) 
Den svenska kulturens särart är alltså inte ”kompatibel” med ”avlägsna länders kulturella 
särart.” Som Azar skriver, kan invandraren förstås tilldelas svenskt medborgarskap och i 
princip, i legislativt avseende, vid lagstiftning osv., bli ”svensk”. I praktiken så konkurrerar 
detta med andra ”gränsdragningsideologier och nationalistiska diskurser som uppfattar 
svenskhet som någonting inre och exklusivt, åtskilt från medborgarskapet”. (Ibid., s. 60).  
 
Inom postkolonialismen pekar man på att språkets betydelse för formande av identiteter ofta 
visar sig i att det är strukturerat kring ”binära oppositioner”, det vill säga dikotomier som 
man/kvinna, svart/vit, förnuft/känsla, normalt/onormalt och så vidare. Med andra ord, ordet 
man betyder ingenting utan sin kontrast i ordet kvinna. Dessa dikotomier innehåller oftast en 
dold maktstruktur, där till exempel vit är mer värd än svart. Sådana här dikotomier är ett 
förenklat och reduktionistiskt sätt att skapa mening och hjälper till att osynliggöra viktiga 
aspekter av verkligheten. (Eriksson et al., 1999, s. 34) När Edward Said som vi nämnde 
tidigare analyserade hur kunskap om ”De Andra” konstruerades i västerländska texter om 
”Orienten” kunde han, enligt Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn, påvisa sådana dikotomier. 
Said visade att orientalismens diskurs fick attribut såsom sensualism, irrationalitet och 
bakåtsträvande, väst däremot sågs i termer av rationalitet, progressivitet och demokrati. (Ibid., 
s. 20f) 
  
Vi kommer längre fram i uppsatsen att beskriva diskursanalysens grundantaganden, varav ett 
sådant är att diskursen, dvs. sättet att uttrycka/tala om ett visst fenomen under en viss tid i en 
viss kultur, anger vad som kan sägas, och att den bestämmer det sätt på vilket vi talar och 
skapar kunskap om något. På så sätt kan vi också förstå att hur man skapar kunskap, 
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kunskapskonstruktion och makt hänger ihop. Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn skriver att 
enligt Edward Said kom orientalismen att stärka västerlandets bild av sig själv som en 
överlägsen civilisation. Orientalismen kom alltså att fungera som ett stöd till 
kolonialmakternas dominans. Diskursen ger vad som kan sägas men, menar Eriksson, 
Eriksson Baaz och Thörn, genom dialog och med kartläggning, såsom Saids, kan de outtalade 
villkoren bli synliga, exempelvis ett (rasistiskt) upprätthållande av ett ”Vi” och ett ”De 
Andra”. (Ibid., s. 19) 
 

Feministisk teori delar många frågor med postkolonial teori, till exempel likhets-
/särartsdiskussioner. På samma sätt som det finns idéer om att det finns något essentiellt 
kvinnligt (eller manligt) finns det också idéer om autentiska kulturer. Att uppvärdera ”det 
kvinnliga” eller ”det ursprungliga”, att åberopa sin särart, leder ofta till fortsatta stereotyper 
och orubbade maktförhållanden kan man misstänka. (Ibid., s. 23f) 
 
Stuart Hall, en av cultural studies förgrundsfigurer, menar i en artikel att kulturella identiteter 
förvisso är historiskt betingade, men att åberopande av en kulturell särart, det essentialistiska 
synsätt som vi har talat om, var viktigt i början av den postkoloniala kampen (Hall 1990, I 
Eriksson et al. 1999, s. 232). Ett exempel på åberopande av kulturell särart är när begreppet 
”négritude” fördes fram av bland andra Leopold Sédar Senghor, poet och president i Senegal 
när det blev självständigt år 1960. Négritude, skriver Sven-Eric Liedman, professor i 
idéhistoria, innebar för Senghor att det i den svarta traditionen fanns unika värden. Senghor 
ville försöka att återupprätta den svarta befolkningens värdighet genom att framhäva dess 
positiva särdrag, bland annat empatin och ”förmågan till känslomässig inlevelse som 
utmärkande för tankesätt och konstformer i det svarta Afrika”. (Liedman 1999, s. 507 och s. 
592)  
 
För att återgå till Stuart Hall, så tycks han mena att essentialism inte alltid är av ondo. Hall 
skriver att:  
 
 

Hur som helst bör vi inte nedvärdera eller bortse från vikten av kreativ återupptäckt förenad med 
synen på en återfunnen, djupliggande identitet. ”Dolda historier” har spelat en avgörande betydelse 
för uppkomsten av flera av vår tids viktigaste samhällsrörelser – de må vara feministiska, 
antikoloniala eller antirasistiska. (Hall, 1990, s. 232) 

 
  
 
Hall skall knappast tolkas som att han anser att essentialistiska berättelser alltid är något 
positivt. Vi tolkar honom i likhet med hur Magnus Berg (som i en essä i Identitetens 
omvandlingar diskuterar konstruktivism och essentialism i relation till orientalisk magdans) 
förstår samma citat av Stuart Hall. Berg menar att vad som förmodligen avgör värdet på en 
essentialistisk berättelse för Hall är inte ”dess grad av essentialism utan vad den kan uträtta i 
sin sociala och kulturella kontext”. (Berg 2001, s. 108) Det vore, som Berg påpekar, ”absurt 
att tänka sig att Stuart Hall skulle inta samma uppskattande hållning till, låt säga, Vit 
maktrörelsens berättelse om arisk ursprunglighet och överlägsenhet” (Ibid., s.108)  
 
Hall intresserar sig med andra ord för hur den essentialistiska berättelsen har kommit till nytta 
i en konkret, identitetspolitisk praktik. Man skulle kunna betrakta denna essentialism som en 
strategisk sådan som hävdas i ett speciellt politiskt syfte. Risken med denna strategi är att man 
blir fixerad i en kategori som man inte helt känner sig hemma i. Detta hävdande av 
särartsintressen kan vara till fördel för gruppen och dess medlemmar, men människor kan 
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också känna sig tvingade in i ett sammanhang och att anta en viss identitet. (Jfr Appiah, 1999) 
Genom omgivningens agerande föses man kanske in i ett etniskt- eller annat 
gruppsammanhang som man själv inte valt. Om man vill vara kritisk kan man hävda att 
identitetspolitikerna ser samhället som en marknadsplats bestående av olika identitetsbaserade 
intressegrupper som sinsemellan tävlar om makten. De ser skillnader som något som skall 
erkännas snarare än förstås. En annan tolkning av de identitetspolitiska strävandena är att de 
ger upphov till en maktkamp, en strid om vilken grupp eller kultur som skall dominera och 
vilka som skall bestämma över de samhälleliga strukturerna och de språkliga begrepp som 
används. Här finns inte längre någon vilja till konsensus.  
 
Det finns en myt om en kulturell essens i debatterna om det mångkulturella, men det har 
enligt postkoloniala teoretiker aldrig funnits några oblandade och homogena kulturer. I ett 
interkulturellt perspektiv kan man snarare se kulturer ”som hybrida, i en ständigt omskapande 
process av gamla och nya betydelser... en betoning på vikten av att se såväl skillnader inom en 
grupp som likheter mellan grupper”. (Eriksson et al. 1999, s. 43)  
 

Sammantaget skulle man kunna säga att det finns ett kolonialt arv i västvärlden som gör den 
egna kulturen till norm. Det finns tendenser att tala i termer av ett ”Vi” och ett ”De Andra”, 
vilket leder till ett upprätthållande av maktstrukturer. De som blir tillskrivna rollen av att, med 
postkolonial teori, vara Sär-skilda, blir också osynliggjorda, de blir representanter för ”kultur” 
istället för att ses som individer. Begreppet Sär-skild används inom postkolonial teori just för 
att åskådliggöra särhållandet mellan till exempel det svenska och det främmande.  

 
4.3 Diskursanalys 
 
Våra teoretiska utgångspunkter är ett diskursanalytiskt förhållningssätt med anknytning till 
postkolonial teori. Vi beskriver här vad som utmärker diskursanalys i allmänhet, för att sedan 
redogöra för Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vilken är den inriktning vi tycker 
överensstämmer bäst med vårt eget perspektiv på människor och makt.  
 
En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7) Den kan bestå av tal och text, bilder, 
kroppsspråk/gester och mode. 
  
Det sätt som man talar om eller uttrycker ett visst fenomen är olika i olika historiska epoker 
och kulturella sammanhang, till exempel är synen på barndomen idag helt annorlunda än när 
barn betraktades som små vuxna. Vi menar att en diskurs är med andra ord sättet att 
uttrycka/tala om ett visst fenomen under en viss tid i en viss kultur.  
 
Från poststrukturalistisk teori har man hämtat idén att språket är det verktyg genom vilket den 
sociala världen, sociala identiteter och relationer skapas och konstitueras. Det språkliga 
mönstret sätter därmed också gränser för vårt sätt att tänka och handla. (Eriksson et al., 1999, 
s. 18) 
  
Diskursanalys har även en socialkonstruktionistisk grund med: 
 

• en kritisk inställning till självklar kunskap 
• antagandet om historisk och kulturell specificitet, det vill säga en antiessentialistisk 

grund 
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• antagandet om samband mellan kunskap och sociala processer 
• antagandet om sambandet mellan kunskap och social handling.  
      (Eriksson et al., 1999, s. 18f) 

 
 
Det finns ingen objektiv kunskap och inget fast jag/subjekt, utan identitet och kunskap blir till 
och formas i mötet med andra. När man till exempel talar om kultur så är ”svenskhet” inget 
absolut, utan något kontingent som formas och omformas beroende av historiska processer. 
Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. (Ibid., s. 18f) 
 
Kunskap frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar 
och kämpar om vad som är sant och falskt. I en bestämd världsbild blir några former av 
handling naturliga och andra otänkbara. Konstruktionen av kunskap och sanning får därmed 
konkreta sociala konsekvenser. Kunskap och identiteter kan också i konkreta situationer vara 
relativt låsta, med snäva ramar för vad som kan sägas och göras eller vilken identitet en 
individ kan anta. (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.11f) 
 
I diskursbegreppet finns alltid en maktaspekt, människor har ytterst olika möjlighet att 
påverka det diskursiva innehållet, att sätta ramarna för vad som är möjligt. Det kan också 
finnas konkurrerande diskurser, till exempel inom medicinen. Den diskurs som då är 
dominerande bildar regim, i exemplet med medicin är regimen den vetenskapliga skolan, på 
bekostnad av naturmedicinen. (Eriksson et al., 1999, s. 19f) 
  
Det finns både uttalade regler, beskrivna i officiella dokument, och en mängd outtalade villkor 
och förutsättningar. Genom att kartlägga en diskurs och försöka synliggöra även de outtalade 
reglerna blir det lättare att förändra den. Det finns också strukturella beroendeförhållanden 
som begränsar den diskursiva praktiken och vilka förändringar som är möjliga. (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 63)  
 
Winther Jørgensen och Phillips skriver att beteckningen kritisk diskursanalys används på två 
olika sätt, dels som beteckning för det specifika perspektiv och den specifika metod som 
Norman Fairclough utvecklat dels som beteckning för en bredare riktning inom 
diskursanalysen till vilken flera angreppssätt (inklusive Faircloughs) hör. Den bredare kritisk-
diskursanalytiska riktningen har stora inbördes skillnader, både teoretiskt och metodmässigt, 
men det finns fem gemensamma drag som gör att man kan se dem som en specifik riktning: 
 
 

• ”Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-
diskursiv karaktär. Diskursiva praktiker - varigenom man producerar (skapar) texter 
och konsumerar (mottager och tolkar) dem – ses som en viktig form av social praktik 
som bidrar till att konstituera den sociala världen, inklusive sociala identiteter och 
sociala relationer.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67) 

 
• ”Diskurs är både konstituerande och konstituerad. För kritiska diskursanalytiker är 

diskurs en viktig form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och 
konstitueras av andra sociala praktiker; som social praktik står diskurs i ett dialektiskt 
förhållande till andra sociala dimensioner.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67 
f) 
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• ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget.” (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68) 

 
• ”Diskurs fungerar ideologiskt. I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva 

praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 
sociala grupper, till exempel mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 
majoriteten. Dessa effekter betraktas som ideologiska effekter.” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 69) 

 
• Kritisk forskning. Kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser som sin 

uppgift att visa på den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika 
maktförhållanden. Man utger sig inte för att vara en politisk neutral forskning utan 
avsikten är att resultaten av forskningen ska kunna användas i kampen för social 
förändring till gagn för de undertryckta samhällsgrupperna. (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 70, och Chouliaraki & Fairclough, 1996, s. 6 ff.) 

 
 
Vi instämmer med Bergström och Boréus då de menar att det är ”… viktigt att kunna relatera 
det vi kallat diskurs till sådana sociala fenomen och förhållanden som inte enbart kan 
beskrivas som samlingar av språkliga utsagor”. (Bergström och Boréus, 2000, s. 19) Det 
centrala i just Faircloughs diskursteori, som också skiljer honom från andra diskursteoretiker, 
är hans uppfattning om att det råder en dialektisk relation mellan diskurs och andra sociala 
dimensioner.  
 
Han ser diskurs som ”… en viktig social praktik som både reproducerar och förändrar 
kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av 
andra sociala praktiker och strukturer”. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71 ff.) 
Samtidigt ser han det som ett mycket komplext samband som varierar över tid, vilket också 
skiljer honom från andra diskursteoretiker som förutsätter en högre grad av stabilitet. (Ibid., s. 
77f) 
 
För Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte 
belyser förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 
strukturerna. Det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar textanalys och 
social analys, menar Fairclough. (Ibid., s. 71f) 
 
Begreppet diskurs använder Fairclough på två olika sätt. Det abstrakta bruket av substantivet 
diskurs definierar han som ”språkbruk såsom social praktik”. Då substantivet används med 
artikel ger han det definitionen ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån 
ett bestämt perspektiv”, som till exempel en feministisk diskurs, en nyliberal diskurs eller en 
monokulturell diskurs. Diskurs består, enligt Fairclough, uteslutande av lingvistiska element 
och har tre konstruktiva funktioner; diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 
relationer och kunskaps- och betydelsesystem. (Ibid., s. 72 f)  
 
I begreppet social praktik finns ett dubbelt perspektiv. Å ena sidan är människors handlingar 
konkreta, individuella och kontextbundna, å andra sidan är de samtidigt institutionaliserade 
och socialt förankrade och har därför en viss regelbundenhet. (Ibid., s. 25) Fairclough 
uppfattar med andra ord social struktur som sociala relationer i samhället som helhet och i 
bestämda institutioner. Han menar också att den sociala strukturen har både diskursiva och 
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icke-diskursiva element. För att analysera den bredare sociala praktiken krävs därför, förutom 
diskursanalys, både sociologisk teori och kulturteori. (Ibid., s. 71 ff.) 
 
Den teoretiska grunden för Faircloughs modell är hans syn på ideologi och hegemoni. (Till 
skillnad från Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori där begreppet ideologi i 
princip saknar innehåll.) Ideologier är, enligt Fairclough ”… betydelsekonstruktioner som 
bidrar till produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer…[…] 
Ideologier skapas i ett samhälle där det existerar dominansrelationer på grundval av bland 
annat klass och kön”. (Ibid., s. 79) Fairclough menar att ideologi finns inlagrat i den 
diskursiva praktiken och han bygger sin uppfattning på John Thompsons ideologibegrepp. 
Detta perspektiv skiljer sig från det allmänna marxistiska tankesättet där ideologi betraktas 
som ett abstrakt värdesystem som binder samman människor och därmed bevarar den sociala 
ordningens sammanhang. Inom marxismen har man i allmänhet inte intresserat sig för 
ideologiers strukturer eller den ideologiska betydelseproduktionen.  
 
Utifrån Faircloughs definition kan diskurser vara mer eller mindre ideologiska beroende av 
deras betydelse i upprätthållandet eller transformerandet av maktrelationer. Man kan dock 
diskutera om det verkligen finns diskurser som saknar betydelse för makt- och 
dominansrelationer i samhället. Och i så fall, vid vilket stadie, eller vid vilken gräns, skall de 
benämnas som ideologiska eller inte? (Ibid., s. 79)   
 
Fairclough betraktar människan som aktiv med möjlighet att bjuda dominansen motstånd, 
medan subjektet i diskursteori tycks ses som determinerat av strukturerna. Liksom inom till 
exempel cultural studies menar han att texterna är till övervägande del öppna system med 
flera olika betydelsepotentialer, de kan alltså tolkas av olika människor på olika sätt. (Ibid., s. 
24) 
 
Enligt Fairclough tillhandahåller Gramscis hegemonibegrepp ”… ett sätt varpå vi kan 
analysera hur diskursiv praktik ingår i en större social praktik, där maktrelationer ingår”. 
(Ibid., s. 80) Hegemonibegreppet innebär inte bara dominans och konsensus utan det står även 
för ett ofullbordat tillstånd, instabilt och skiftande, eftersom det alltid existerar konkurrerande 
element som ifrågasätter de dominerande betydelserna. Dessa element förser människor med 
alternativ dvs. resurser till motstånd. Diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en 
hegemonisk kamp. Då en diskursiv förändring sker, när diskursiva element artikuleras på nya 
sätt, förändras även existerande maktrelationer. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 80 f, 
och Chouliaraki & Fairclough, 1996, s. 37 f)  
 
4.4  Diskursanalys som metod 
 
I denna uppsats har vi utifrån begrepp inom postkolonial teori analyserat kulturpolitiska 
dokument som ska vara styrande och normgivande för bibliotekens arbetssätt. Vi har också, 
genom intervjuer, undersökt vilka föreställningar bibliotekschefer ger uttryck för angående 
frågor om mång/interkulturalism. Detta har skett med en diskursanalytisk ansats.  
 
I diskursanalys vill man visa hur världen struktureras genom språkliga praktiker. Språket skall 
alltså inte betraktas som en spegel som reflekterar det som existerar i världen, och inte heller 
att det ger uttryck för den talandes eller skrivandes intentioner. I analysen ligger inte heller 
något intresse av att finna någon ”Sanning”, utan snarare av hur sanningseffekter skapas i 
diskurser. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 21)  
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När vi säger att vi använder ett diskursanalytiskt förhållningssätt menar vi att: 
  
 

• språket inte är ett neutralt instrument för kommunikation, utan har också en formande 
och konstituerande sida. ”Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma 
den.” (Bergström & Boréus, 2000, s. 221) Hur man uttrycker sig i ett kulturpolitiskt 
måldokument borde med andra ord vara av vikt att undersöka.  

 
• både det som sägs i texten och det som inte sagts/inte kan sägas bidrar till att forma 

den diskurs texten finns inom, och sätter gränsen för vår förståelse. (Bergström & 
Boréus, 2000, s. 234) 

 
• text betyder här både text och tal, till exempel en intervju. (Bergström & Boréus, 

2000, s. 17) Vi har ju i denna uppsats inte endast analyserat officiella dokument utan 
har också genomfört en intervjuanalys.  

 
• utifrån en beskrivning av helheten kan delarna förstås men det går också att utifrån 

delarna förstå helheten. (Bergström & Boréus, 2000, s. 29) Med hjälp av kontexten 
kan diskursen förstås, och vice versa.   

 
• man kan tolka den vidare innebörden av vad som sägs genom en närläsning av texten 

och genom att man identifierar olika teman (Bergström & Boréus 2000, s. 266) För att 
tolka texterna har vi varit tvungna att läsa de kulturpolitiska dokumenten mycket noga. 
Efter att ha skapat oss en överblick har materialet närlästs, dvs. lästs igenom många 
gånger, sedan har ett urval skett av de delar som har varit av relevans för uppsatsen.  
Dessa utvalda delar har därefter djuplästs, dvs. vridits och vänts på ett antal gånger, 
med granskning av enskilda ord osv.  

 
Vi gör som sagt inte anspråk på att resultatet av vår analys kan generaliseras till att säga en 
absolut sanning varken om svensk kulturpolitik eller om folkbibliotek, utan snarare att se hur 
sanningseffekter skapas i diskursen.   
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5. Bakgrund 
 
I följande kapitel tar vi bland annat upp hur den svenska invandrarpolitiken har utvecklats. 
Från att till en början ha haft invandrares assimilation som mål, fokuserar man från politiskt 
håll numera på integration, dvs. man menar att det krävs en ömsesidig anpassning, av både 
svenskar och invandrare, till det ”mångkulturella” samhället. Vi beskriver också olika 
definitioner av begreppet ”invandrare” och förklarar hur vi själva använder begreppet i denna 
uppsats. Eftersom vi tror att det finns en förbindelse, ett beroendeförhållande, mellan texter 
och samhällstrukturer så beskriver vi, längre fram i kapitlet, även vissa strukturella aspekter, 
såsom boende- och arbetsmarknadspolitik, vilka vi tror kan vara viktiga för förståelsen av 
invandrares situation i Sverige idag.   
 
5.1 Svensk invandrarpolitik  
 
Invandrarpolitik kan, enligt Integrationsverket, sägas vara de åtgärder som samhället vidtar 
för att underlätta invandrares inklusive flyktingars introduktion och integrering i samhället. 
Svanberg och Tydén menar att integration genom assimilation var principen som präglade 
invandrarmottagandet före 1960-talets slut. (1999, s. 25) De kulturella och sociala sidorna av 
invandringen var föga diskuterade, och detta ”måste ses mot bakgrund av den 
socialdemokratiska välfärdspolitikens allmänna principer”, som ju på den tiden utmärktes av 
generella sociala åtgärder, såsom den allmänna sjukvårdsförsäkringen och barnbidraget. 
(Ibid., s. 25) 
 
Genom arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa och Finland väcktes frågor om vad 
myndigheterna uppfattade som invandrares anpassningsproblem, i första hand vad gällde 
språket. Statliga utredningar tillsattes, svenskundervisningen systematiserades och de första 
kommunala invandrarbyråerna byggdes upp. Statens Invandrarverk inrättades år 1969. (Ibid., 
s. 25f)  
 
Assimilationspolitiken övergavs under 1960-talets slut. Begreppet utlänning ersattes av ett 
begrepp som lanserades som något progressivt, invandrare. Den nya svenska 
invandrarpolitiken kan sammanfattas i de invandrarpolitiska må len som riksdagen antog 1975 
och på nytt fastställde 1986: 
 
• Jämlikhet 
• Valfrihet 
• Samverkan 
 
Jämlikhetsmålet innebär att invandraren ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter som den övriga befolkningen. Det innebär också att alla grupper i samhället ska 
ha likvärdiga möjligheter att behålla och utveckla sitt modersmål och utöva sin kultur. 
 
Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter ska kunna välja i vilken grad 
de vill tillägna sig en svensk kulturell identitet, och i vilken grad de vill behålla och utveckla 
sin ursprungliga identitet. Det kan vara viktigt att behålla kontakten med det gamla 
hemlandets kultur för att kunna ta ställning till om man vill återvända eller stanna kvar i 
Sverige. 
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Samverkansmålet innebär att en ömsesidig samverkan ska finnas mellan invandrargrupperna 
och den inhemska befolkningen i de frågor man har gemensamt. För att det ska fungera krävs 
ömsesidig tolerans och solidaritet, både mellan de olika invandrargrupperna och mellan 
invandrarna och svenskarna. 
 
Svanberg och Tydén skriver att valfrihetsmålet blev mycket debatterat (1999, s. 91). Kulturell 
valfrihet är i praktiken orealistiskt hävdade de som var kritiska. För att ett samhälle skall 
fungera måste vissa grundläggande värderingar respekteras av alla menade man. Vilka 
värderingar i den ”svenska kulturella identiteten” skall då ses som grundläggande undrar 
man? År 1986 preciserades målen i en ny proposition (1985/86: 98), skriver Svanberg och 
Tydén. Nu menade regeringen att begreppet valfrihet ”… inte får innebära ett bortväljande av 
det svenska språket eller av grundläggande värderingar om vilka det råder enighet i Sverige, 
exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män samt barns rättigheter”. (Ibid., s. 91) 
Återigen uppstår det problem i formuleringarna, jämställdhet till exempel kan ju definieras på 
synnerligen olika sätt.  
 
Grovt sett finns det två perspektiv på jämställdhet, ett konstruktivistiskt och ett 
essentialistiskt, såsom det vi talade om inom postkolonial teori. Å ena sidan kan man hävda 
att kvinnor och män är i grunden lika och skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Å 
andra sidan finns det ett synsätt där man menar att kvinnor och män är i grunden olika, därför 
bör ett jämställt samhället låta kvinnor syssla med vad de är lämpade för (barnaskötsel 
exempelvis), istället för att konkurrera med männen, och låta män göra vad de är lämpade för, 
vara aktiva i offentligheten till exempel. 
   
 I 28 år arbetade Invandrarverket med både tillstånds- och medborgarskapsprövning och med 
integrationsfrågor. År 1997 beslöt emellertid riksdagen att dela på invandrings- och 
invandrarfrågorna och samtidigt infördes nya begrepp, såsom integration. Även om de tre 
invandrarpolitiska målen fanns kvar så lades det mer betoning på individen i den proposition 
(Sverige, framtiden och mångfalden 1997/98: 16) som låg till grund för beslutet. 
   

Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att ge stöd till individers egen försörjning 
och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och 
mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. ( Prop. 1997/98: 16, Sverige, framtiden och mångfalden, s. 1) 

 
 
 För att följa upp den nya integrationspolitiken beslutade riksdagen att en ny myndighet skulle 
inrättas och den 1 juni 1998 startade Integrationsverket. På Integrationsverkets hemsida kan 
man läsa att integrationspolitiken skall syfta till ”en ömsesidig anpassning till nya villkor samt 
respekt och tolerans mellan olika grupper i samhället”. (http://www.integrationsverket.se, 
040330) Verket ansvarar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika 
samhällsområden och skall aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. 
Invandringspolitiken utvecklades till migrationspolitik och Statens invandrarverk blev den 
centrala utlänningsmyndigheten som den 1 juli 2000 fick sitt nuvarande namn: 
Migrationsverket. 
 
Så här sarkastiskt kommenterar en föreningsaktivist med utländsk bakgrund de 
integrationspolitiska handlingsprogram som formulerats på senare år. Citatet kanske kan ses 
som en kommentar som påvisar gapet mellan vision och verklighet.  
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Det är bara fina ord. Där står allting. Det är som en filosofibok: där står lösningen för hela 
mänskligheten. Men problemet är att när det kommer till verkligheten är det en annan sak. I 
kommunens mångfaldsprogram, där står väldigt många vackra saker. Det är bara att ta den och läsa 
när du skall sova. Jag tar faktiskt och läser den på kvällarna. Jättefint.                                                                                       
(Dahlstedt & Lindberg 2002, s. 2) 
 
 

5.2 Begreppet invandrare  
 
Vi kommer i den här uppsatsen definiera begreppet invandrare som en person som själv har 
invandrat till Sverige. Det innebär att vi har en vid definition som vi anser relevant för vår 
uppsats. Enligt Integrationsverket betecknar invandrare den person som har lämnat sitt 
hemland för att bosätta sig i ett annat land en längre tid eller för gott, enligt folkbokföringen i 
Sverige i minst ett år. (http://www.integrationsverket.se, Vanliga frågor och svar, 040330 ) I 
folkmun har begreppet kommit att få betydelsen icke-svensk.  
 
Trots att begreppet invandrare inte utgör någon statistisk kategori används begreppet relativt 
ofta i olika policydokument. Det finns dock varianter på användningen av invandrare och det 
är ”människor som har invandrat”, ”personer med utländsk bakgrund” etc. Ett relativt vanligt 
sätt att definiera invandrare på är att i denna grupp inberäkna 
 
1. alla utrikes födda 
2. alla utrikes födda naturaliserade invandrare 
3. alla i Sverige födda personer med minst en förälder född i utlandet 
 
Detta är i många stycken en mycket kontroversiell definition, menar forskarna Lisbeth 
Eriksson och Ali Osman, och vi instämmer. (2003, s. 24) Ett användande av denna definition 
skulle innebära att man för att bli betraktad som svensk, skulle vara tvungen att vara född i 
Sverige och ha två föräldrar som båda var födda i Sverige.  
 
Att man kanske själv är född i Sverige, har svenskt medborgarskap och aldrig satt sin fot 
utanför Sveriges gränser skulle i detta sammanhang således vara ointressant. Denna definition 
faller på sin egen orimlighet. Man kanske kan tycka att vi uppsatsförfattare borde använda ett 
mer stringent begrepp än invandrare, men vi menar att en specificering av begreppet inte är 
nödvändig i denna uppsats sammanhang. Vi använder inte begreppet i något värderande syfte, 
utan för att det förenklar för oss i skrivandet. Vi är i uppsatsen intresserade av hur invandraren 
konstrueras i texten, inte av hur många eller vilka människor som kommer till Sverige, eller 
av vilka skäl.  
 
5.3 Historik – Sverige som invandrarland 
 
Mauricio Rojas, ekonomhistoriker och själv invandrare, menar att en viktig roll i 
integreringssammanhang spelar det svenska samhällets historiskt unika etniska homogenitet. 
Även om denna homogenitet har gått förlorad till följd av efterkrigstidens stora invandring har 
landets hårda kärna, som består av dem som innehar nyckelpositionerna inom näringslivet, 
kulturen, forskningen, föreningslivet, de stora byråkratiska apparaterna eller politiken, 
förblivit enhetligt svensk. Landets kärna är fortfarande kompakt och avvisande gentemot 
avvikande förhållningssätt och idéer.  
 
Det handlar inte enligt Rojas om etnisk diskriminering i vanlig bemärkelse, utan om en 
särskild process som har alstrat ett samhälle utan traditioner i att hantera och verkligen 
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acceptera kulturell och etnisk olikhet. Rojas menar vidare att denna kulturella slutenhet 
skapade få problem så länge det gällde för nykomlingarna att få enklare arbeten med starkt 
begränsade kommunikations- och samarbetskrav. Den har emellertid utvecklats till ett allt 
överskuggande problem när det gäller att integrera invandrare med helt olika kulturbakgrund i 
den typ av samarbets- och kommunikationsintensiva miljöer som det nya tekno - ekonomiska 
paradigmet skapar. (Rojas 1993, s. 79) 
 
Den nutida föreställningen om svensk homogenitet bottnar i att dagens kulturella och etniska 
mångfald har uppkommit på andra sätt än gårdagens, skriver Hans Olof Gustavsson, forskare i 
pedagogik. (Gustavsson 2001, s. 147) Han ifrågasätter Rojas slutsatser och menar att 
uppkomstbetingelserna numera är invandring istället för, som förr, territoriell inkorporering. 
Gustavsson skriver att:  

 
Till exempel utgjorde nuvarande Finland under mer än 600 år fram till 1819 landets östra del. 
Påstår man att Sverige historiskt sett har varit ett etniskt och kulturellt homogent land hävdar man 
därmed att Kalevala är en svensk kulturyttring och bortser från att under en lång tidsperiod cirka en 
tredjedel av befolkningen var finsktalande. Svenska som ett riksspråk är en relativt sen företeelse. 
Talar man om en lång kulturell och etnisk enhetlighet bortser man även från samernas närvaro och 
att Sverige under långeliga tider inbegrep vad som idag är danska och norska landskap. Dessutom 
förbiser man att Sverige och Norge under mer än hundra år (sic!) bildade union 1814-1915. 
(Gustavsson 2001, s. 147) 
 
 

Segregation, marginalisering och assimilation har alltid varit en del av Sveriges politik, menar 
Gustavsson. Historien vittnar alltså egentligen inte om etnisk och kulturell enhetlighet, utan 
snarare om en ”… stark centralistisk maktutövning där regionala kulturskillnader inte har fått 
genomslag i den nationella politiken”. (Ibid., s. 147)  
 
Processer av etnisk gränsdragning i dagens Sverige har tydliga paralleller med forna tiders 
rastänkande. För trettio år sedan kom bara en liten minoritet av dem som invandrade till 
Sverige från länder utanför Europa. I dag kommer ungefär fyrtio procent av de ”nyanlända” 
från utomeuropeiska länder. Trots att Sverige aldrig varit en kolonialmakt, i egentlig mening, 
finns det i dagens Sverige en etnisk hierarki som i flera avseenden liknar den koloniala. 
(Jonsson, 1995, s. 29) 
 
För drygt hundra år sedan sågs finska immigranter som synnerligen farliga 
”befolkningselement” – kriminellt belastade, med omoraliskt kynne etc. Finskspråkiga 
tornedalingar sågs som ”kulturellt underlägsna” majoritetsbefolkningen. De skulle med det 
svenska språkets hjälp lyftas till en högre kulturell nivå. Idag är det inte tornedalingar utan 
andra som anses bristfälliga, och som ifrågasätts, behöver formas om eller ”lyftas”. (Dahlstedt 
& Lindberg, 2002, s. 8) 
 
5.4 Strukturella hinder 
 
Vi har här nedan valt att ta upp vissa strukturella hinder som kan utgöra svårigheter för 
invandrare i Sverige. Detta har vi gjort för att få fram en bakgrundsbild till hur samhället ser 
ut. Vi stöder oss på Norman Fairclough som sagt, och menar att alla förhållanden inte är 
enbart diskursiva. Vi vill relatera det vi kallar diskurs i den här uppsatsen, dvs. 
textdokumenten vi analyserar, till andra sociala förhållanden, dvs. kontexten. Precis som 
Fairclough tror vi att det råder en dialektisk relation mellan diskurs och andra sociala 
relationer. Textanalysen ensam är otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte kan belysa 
förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga strukturerna. Det behövs ett 
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tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar textanalys och socia l analys, menar 
Fairclough. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72 f)  
 
Bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, språk- och utbildningspolitik är med andra ord viktiga 
aspekter då det gäller att påvisa hur sociala strukturer kan ligga bakom, och leda till ett ”vi 
och dom” tänkande, och marginalisering, av invandrare. Vi har, på grund av tidsbrist, valt bort 
frågor som rör försörjning till exempel, även om den aspekten förstås hör ihop med 
arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Av naturliga skäl kan inte kontexten omfatta ”allt”, 
man är tvungen till vissa begränsningar. Vi vill peka på de faktorer vi ovan nämnt för att 
tränga djupare in i hur vårt så kallade mångkulturella samhälle ter sig för de invandrare som 
lever här.  
 
5.4.1 Bostadspolitik och segregering 
 
Folkhemstanken – eller snarare myten om det utopiskt goda och jämställda folkhemmet – är 
en vision som präglat hela den svenska efterkrigshistorien. Forskaren Heléne Lööw skriver att 
folkhemmet blivit en viktig del av vad begreppet svenskhet kommit att stå för. Folkhemmet – 
välfärdsstaten, med en utbyggd social grundtrygghet för alla medborgare, sjukvård, skolor, 
daghem etc. – kombinerat med en samförståndspolitik på arbetsmarknaden och ett 
förhållandevis stabilt politiskt och socialt klimat, har varit grundfundamenten i det som 
kallades den svenska modellen. Det var en modell som blev ett begrepp även internationellt. 
(Lööw 2002, s. 78) 
 
Folkhemstanken kom under efterkrigstiden att bli en del av att vara svensk och en grund till 
stolthet. Att vara svensk kom i vissa stycken att bli synonymt med samförståndslösningar, 
dagis, sociala reformer, en ökande jämställdhet, ett ökat välstånd – det är först på 1990-talet 
som den svenska modellen på allvar börjar knaka i fogarna och nedmonteringen av 
välfärdsstaten inleds. (Ibid., s. 78) 
 
Efterkrigstidens högkonjunktur, de så kallade rekordåren, varade fram till 1974. Perioden 
kännetecknades i Göteborg av de stora industriernas och varvens expansion, intensivt 
bostadsbyggande och import av arbetskraft såväl från resten av Sverige som från andra länder. 
Rekordårens byggande ledde till en accentuering av Göteborg som en mycket segregerad stad 
med, mycket förenklat uttryckt, de rika och välbeställda boende i sydväst, där stora 
villaområden bredde ut sig, och de fattiga, arbetslösa och socialt problematiska i 
betongförorterna i nordost. (Atlestam, Bergmark, Halàs, 1997, s. 133f) 
 
Roger Andersson menar i Mångfald och ursprung, Rapport från ett multietniskt Sverige att 
när 1960-tal blev 1970-tal upphörde arbetskraftsinvandringen och flyktinginvandringen tog 
vid. Vid samma tid pågick ett för svenska förhållande unikt bostadspolitiskt 
expansionsprogram, det så kallade miljonprogrammet. Inom bara tio år (1965-74) skulle en 
miljon nya bostäder byggas. Som andra nya grupper på bostadsmarknaden kom också 
invandrarna att anvisas lägenheter, och bli överrepresenterade, i dessa nya bostadsområden. 
(Andersson 1997, s. 112) 
 
Områden som Bergsjön i Göteborg, Rinkeby och Fittja i Stockholm, och Rosengård i Malmö, 
med fler miljonprogramområden fick viss överrepresentation av nya invandrare (10-20 
procent vid 1970-talets början). Boendet och bostadsområdet kan betraktas som en viktig 
arena för integration. Den etniska och socioekonomiska bostadssegregationen kan också ses 
som en viktig indikator på tillståndet i fråga om integration i samhället i sin helhet. 
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Bostadsfrågor har därför under de senaste åren hamnat alltmer i centrum av den 
invandrarpolitiska debatten. Enligt Andersson är orsaken till detta den bostadssegregation som 
råder i många större städer. Denna segregation har börjat förknippas med 1990-talets hårdare 
samhällsklimat för invandrare. Det finns stadsdelar där andelen personer med utländsk 
bakgrund närmar sig noll procent. (Ibid., s. 112) 
 
Det säger sig självt att förståelsen mellan olika befolkningsgrupper försvåras när man aldrig 
träffas i vardagen. Det har länge funnits tendenser till segregering av både arbete och bostad 
efter etniska kännetecken. I Rapport Integration 2003, en från Integrationsverket årligen 
utkommande utredning som handlar om just integration, skriver man att om man dessutom 
antar att det uppdelade boendet i sig resulterar i ojämlika livschanser – exempelvis 
förutsättningar för ekonomisk karriär – eller på andra sätt motverkar människors integration i 
samhället är det än mer angeläget att studera denna utveckling.(Rapport Integration 2003, s. 
15) 
 
Ännu vid mitten av 80-talet var dock inte bostadssegregationen någon stor politisk fråga mer 
än för några av storstäderna, där invandrarandelen i de nya förorterna ibland var mer än 30 
procent. Frågan om bostadssegregering blev stor först när den i början på 90-talet kom att 
förknippas med det växande utanförskap som gjort sig märkbart genom ökad arbetslöshet för 
invandrare, tecken på ökat våld, rasism och främlingsfientlighet, växande språksvårigheter 
bland unga med invandrarbakgrund etc. Spänningarna steg i samhället, och många såg med 
stor oro på hur flera av dessa frågor och problem geografiskt förknippades med särskilda 
bostadsområden. Enligt Andersson sågs nu bostadsfrågan av alltfler som en barometer där 
man kunde avläsa hur väl integrerade invandrarna var i samhället. Segregeringen ansågs bidra 
till och befästa en social utslagning på etnisk grund. (Andersson 1997, s. 112-123) 
 
I ett reportage om det etniskt segregerade Göteborg, i tidningen Göteborgsposten, skriver Dag 
Fransson att färre än var tredje göteborgare vill ha en större blandning av svenskar och 
invandrare i sitt bostadsområde. I artikeln framgår bland annat att man i USA regelbundet 
mäter svartas och vitas inställning till en ökad bostadsintegration mellan grupperna. Generellt 
säger sig nästan alla amerikaner vilja öka integrationen. Men de vita tycker att tio procent 
svarta i deras områden är lagom medan de svarta förordar 30-40 procent vita eller fifty-fifty. 
(Fransson 2004, s. 7) 
 
Problemet är att inga vita vill bo i områden med den senare sammansättningen. Göteborgs 
Posten har gjort en egen undersökning av bostadssegregation, och i denna ställer man frågan 
”Om du hade möjlighet – skulle du hellre vilja bo i en annan stadsdel”. En stor majoritet vill 
inte byta stadsdel. Flest som uttrycker denna önskan finns i nordost (knappt 40 procent). 
(Ibid., s. 7) 
 
De bostäder som finns att tillgå för nyanlända återfinns alltså oftast i svenskglesa, 
”invandrartäta” bostadsområden. Bostadsområden med hög andel personer med utländsk 
bakgrund har rykte om sig att vara problemområden i mångas ögon. Tyvärr har det blivit så 
att dessa områden och de människor som bor där associeras med kriminalitet, gängbildning 
och våld – ett rykte som stämmer dåligt med verkligheten. Bostadssegregationen har också en 
tendens att bli självförstärkande. Genom att avståndet mellan olika befolkningskategorier är 
stort blir kontaktytorna få och på detta sätt gror fördomarna. ”Dom andra” bor i förorten och 
stigmatiseras. En medveten blandning av olika boendeformer (hyresrätter, bostadsrätter och 
villor) i ett och samma område skulle medföra en större integration i boendet. (Rapport 
Integration 2003, s. 42) 
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5.4.2 Arbetsmarknadens segregering 
 
Hög sysselsättning är formellt ett mål för såväl integrations- som arbetsmarknadspolitiken.  
Anders Neergaard skriver i Arbetsmarknadens mönster – om rasifierad segmentering att 
segmenteringsperspektivet ifrågasätter bilden av en gemensam marknad för arbetskraft och 
menar istället att arbetsgivare, men också anställda och fackföreningar, utvecklar strategier för 
att minska sin osäkerhet på arbetsmarknaden och samtidigt utöva makt. (Neergaard 2002, s. 
116-117) 
 
En dominerande strömning inom segmenteringsteorin hävdar att det finns en tvåfaldig 
arbetsmarknad, och menar att det är möjligt att urskilja framväxten av två separata 
arbetsmarknader, den interna och den externa. Den interna arbetsmarknaden omfattar 
kärnarbetskraften och erbjuder arbetarna en vis s trygghet, stabilitet och andra positiva 
arbetsvillkor. Den externa arbetsmarknaden utgör en sorts buffertmarknad med dåliga 
arbetsvillkor, stor anställningsosäkerhet och låga löner. (Ibid., s.116f) 
 
Med rasifiering menas hur grupper av människor, många (men inte alla) invandrare eller barn 
till invandrare, som går att åtskilja genom biologiska och kulturella konstruktioner, ”skapas” 
som annorlunda och underordnade. (Ibid., s.116f) 
  
 I Rapport Integration 2003 beskrivs hur det från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet 
skedde en försämring av de utrikes föddas sysselsättning, i och med att avståndet mellan 
utrikes och inrikes födda ökade under såväl lågkonjunktur som högkonjunktur. Efter 1995 
sker en förändring i denna neråtgående trend. Därefter förefaller skillnaderna i sysselsättning 
att följa konjunkturutvecklingen. (Rapport Integration, 2003, s. 91) 
 
En närmare granskning visar att denna starka konjunkturkänslighet endast gäller de utrikes 
födda som varit relativt kort tid i Sverige, det vill säga upp till tio år. Dessa fungerar, precis 
som kvinnorna förr, som en slags buffert på arbetsmarknaden, de sugs in på arbetsmarknaden 
under högkonjunktur när det finns gott om lediga jobb. När konjunkturen mattas av både 
minskar nyanställningarna och en del redan sysselsatta mister sina jobb. (Ibid., s. 91) 
 
Detta missgynnar utrikes födda med relativt kort vistelsetid i Sverige på tre sätt. När 
personalstyrkan skärs ned drabbas i första hand de tillfälligt anställda, där det finns en 
överrepresentation av utrikes födda. För dem som har fasta jobb, missgynnar reglerna i LAS 
(lagen om anställningsskydd) dem som har den kortaste anställningstiden, vilket i stor 
utsträckning gäller utrikes födda som varit relativt kort tid i Sverige. Slutligen riskerar utrikes 
födda att förlora sina jobb i högre utsträckning än inrikes födda, även om anställningstiden på 
företaget är densamma. (Ibid., s. 91) 
 
I en artikel i Göteborgsposten skriven av Alf Isemo, framgår att i Angered och Bergsjön, där 
hälften av invånarna är utrikes födda, är medelinkomsten knappt hälften av vad den är i de 
”svenska” stadsdelarna Älvsborg och Askim, enligt statistik från Stadskansliet i Göteborg.  I 
samma artikel säger maktutredaren Masoud Kamali, som är professor i socialt arbete vid 
Uppsala universitet, att fattigdomen har etnifierats. Kamali är sedan hösten 2004 ordförande 
för den utredning som har i uppdrag att beskriva skillnaden mellan svenskar och invandrare 
när det gäller makt och inflytande i samhället. 
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Utvecklingen syns tydligast i storstäderna, både i Sverige och utomlands. Den som vandrar 
runt i Paris nattetid kan tydligt se vem som sopar, städar och diskar i staden: nordafrikaner. 
Många, men inte alla invandrare stannar kvar i fattigdomsfällan. Den gällande 
världsordningen påverkar också, exempelvis kan man se att muslimer hamnar mer i 
arbetslöshet än andra, säger Kamali. (Isemo 2004, s. 6) 
 
Är utländsk kompetens inget man räknar med i det svenska samhället? Och då är ”man” lika 
med arbetsgivare, arbetsförmedlare och myndigheter som ska bedöma, värdera och validera 
den utländska kompetensen. Fakta i form av siffror antyder att hindren är många och höga på 
väg till den svenska arbetsmarknaden för människor med utbildning och yrkeserfarenheter 
från andra länder. Utvärderingar visar att det för det första finns en utbredd okunskap om 
utbildningar och yrken i andra länder och för det andra en ovilja att se och erkänna den 
utländska kompetensen. Slutsatsen har blivit krav på synliggörande och erkännande, oftast i 
form av krav på validering av utländsk kompetens. Validering har utretts, drivits som försök, 
stötts och blötts under många år utan att något enhetligt reglerat system ännu kommit fram. 
(Rapport Integration 2003,  s 155). 
 
Kanske utgångspunkten för en diskussion om kompetens och arbetsmarknad måste vara att 
låg sysselsättning och hög arbetslöshet i sig självt är ett tecken på slöseri med mänskliga 
resurser. Så gott som alla individer har någon form av kompetens som borde kunna tas tillvara 
på arbetsmarknaden. Sysselsättningen är lägre och arbetslösheten högre bland utrikes födda 
än bland infödda, vilket i sig innebär en hög grad av kompetensslöseri. 
 
5.4.3 Segregering genom språk 
 
En av bostadssegregeringens mer långsiktigt negativa effekter är separationen av barn i 
skolorna. Det är också kring sådana frågor de lokala politiska diskussionerna står hetast. 
Oavsett vilka tillträdesregler som gäller till de olika skolorna, kommer sammansättningen av 
elever i flertalet skolor att präglas av den omgivande sociala miljön. När ett geografiskt 
segregeringsmönster uppstått kommer det att påverka människors beteende. (Andersson 1997, 
s. 121-123)  
 
Viktigast av allt är kanske att det inverkar på många ”svenska” familjers beslut om att de ska 
flytta till ett visst område. Föräldrar som kanske inte har något emot personer födda i andra 
delar av världen, ser ändå inte gärna att barnen blir språkliga minoriteter på daghemmet och i 
sin skolklass. Kanske kan det även påverka vilken personal man får i skolor osv., om ett 
arbete i vissa stadsdelar ger bättre arbetsvillkor och kanske mer prestige än ett arbete i en 
annan stadsdel. (Ibid., s. 123) 
  
I Regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik 1997/98:16 framhålls att det idag finns tecken på att en ny underklass 
håller på att växa fram. Unga människor med utländsk bakgrund, i synnerhet om de inte är 
nordbor, har en högre relativ arbetslöshet än svenska medborgare. Många har svårigheter till 
följd av kort skolgång, bristande kunskaper i svenska språket och avsaknad av nätverk som 
kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Många saknar förebilder och ett ökande antal 
avbryter sin skolgång. (Regeringens proposition 1997/98: 16, s. 13) 
 
För dem som är uppväxta i svenskglesa och utsatta bostadsområden kan det vara svårt att 
tillägna sig ett fullgott svenskt språk. Marginaliseringen av vissa grupper visar en 
oroväckande tendens att sammanfalla med etniska och sociala skiljelinjer. Den som 
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misslyckas förlorar hoppet om framtiden, känner sig diskriminerad och har svårt att känna 
samhörighet och tilltro till samhället. (Ibid., s. 13) 
 
I propositionen framhålls vidare att det svenska språket är av stor betydelse som 
kommunikationsmedel och förbindelselänk mellan människor. För att kunna tillgodogöra sig 
sina rättigheter, fullgöra sina skyldigheter och vara likvärdig och medansvarig i samhället 
behöver alla kunskaper i svenska språket. En viktig uppgift för staten är därför att ge 
möjligheter för människor som inte har svenska som modersmål att lära sig språket. (Ibid., s. 
24) 
 
Anders Neergaard tar upp problematiken med hur språket även kan användas som ett 
maktmedel från arbetsgivarnas sida. Här ett citat från en arbetsförmedlare: 
 
 

Om jag säger att arbetsgivaren kräver så mycket svenska, och då kanske jag privat kan tycka att det 
har gått inflation i detta, man behöver inte så jävla bra svenska för att städa till exempel. Men det är 
inte mitt jobb att sitta och ha den synpunkten. Utan mitt jobb är att förmedla att det krävs så mycket 
svenska för att du skall bli lokalvårdare om du vill bli det. Men jag måste gestalta hur verkligheten 
ser ut, annars får de ingen chans. Om jag sitter och bejakar, det är ju att ljuga, men den människan 
kommer ju aldrig någonsin få ett jobb – för det finns inga jobb att få. (Nergaard 2002, s. 129) 

 
 
Citatet lyfter fram det tryck som finns på arbetsförmedlingen att ta till sig arbetsgivarnas 
verklighetsdefinition när det gäller kraven på arbetskraften. Här finns en tydlig motsättning 
mellan arbetsgivarnas och arbetsförmedlarnas verklighetsdefinitioner som dock löses genom 
att förmedlaren underordnar sig arbetsgivaren. På detta sätt riskerar arbetsförmedlarna att 
delta i processer av rasifierad segmentering. (Neergaard  2002, s. 129) 
 
I Rapport Integration 2003 finns en studie som exemplifierar hur skolan, i motsats till 
visionerna, oavsiktligt bidrar till att producera och reproducera föreställningar om elever med 
utländsk bakgrund som avvikande ”andra”. I studien visas att den på skolan högt prioriterade 
undervisningen i svenska som andraspråk även fick oönskade bieffekter i form av särskiljande 
praktik. Ämnet svenska som modersmål blir normen där elever med annat modersmål 
uppmärksammas utifrån sina brister i förhållande till denna norm. (Rapport Integration 2003, 
s. 21)  
 
Ett sätt att underlätta det dagliga arbetet, att uppnå social ordning för lärarna, är att 
kategorisera elever och göra hanterliga gruppindelningar, vilka så småningom behängs med 
värderande omdömen. På skolan finns till exempel ”franska-eleverna” som var flitiga, och 
”åttorna” som var skoltrötta. Kring eleverna med utländsk bakgrund på skolan fanns en social 
ordning som bland annat kategoriserade dessa elever som stökiga, bråkiga och språksvaga 
men också livliga och spontana. Dessa föreställningar styrde lärarnas uppfa ttning om vilken 
hjälp ”invandrarelever” behöver och de därpå följande åtgärderna. (Rapport Integration 2003, 
s. 189) 
 
Det är tydligt att denna ordning i hög grad även återspeglar dominerande föreställningar och 
diskurser i Sverige som under många år förknippat invandrare med olika sociala, kulturella 
och språkliga problem. Det är viktigt att konstatera att den skolpraktik som omgärdar elever 
med utländsk bakgrund inte enbart växer fram på de enskilda skolorna utan även skapas 
genom till exempel direktiv i styrdokument och beslut om resurser på högre nivåer inom 
utbildningsväsendet. (Ibid., s. 189) Vi anser att om man börjar Sär-skiljas redan under 
barndomen påverkar det naturligtvis också ens egen självuppfattning.  
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Rapport Integration har utfört en intervjuundersökning där det framgår att ungdomar med 
utländsk bakgrund saknar tillit till det offentliga samhället. I viss utsträckning misstror de sin 
förmåga att påverka det samhälle de upplever sig stå utanför. Uppgifterna är i vissa avseenden 
nedslående och tyder på behovet av åtgärder bland annat för att bryta bostadssegregationen, 
förbättra villkoren i skolan och på arbetsmarknaden och inte minst att bekämpa 
diskriminering på flera områden. I stor utsträckning handlar det om hur samhällets 
institutioner och system kan bli mer trovärdiga i ungdomarnas ögon. (Ibid., s. 19) 
 
Det finns en medvetenhet hos ungdomarna om att det finns en ”svensk” måttstock eller 
normer, som används vid tillträde till olika positioner i samhället, exempelvis arbete. 
Avvikelser från normen definieras i termer av utseende, ursprung, kontakter och därutöver en 
rad personliga egenskaper. Klart är att ungdomarna är medvetna om att de när som helst kan 
bli utsorterade för att de inte stämmer överens med bilden av en ”normal” svensk (Ibid., s. 19)  
 
5.4.4 Utbildning och segregering 
 
Rapport Integration 2003 pekar på att det finns föreställningar och rutiner hos myndigheter, 
bristande prioriteringar hos kommuner, som får till följd att personer födda utomlands hamnar 
i vuxenutbildning i stället för jobb, i sig en diskriminerande effekt. Den statistiska 
kartläggningen visar en mycket stor överrepresentation av personer födda utomlands inom 
den grundläggande vuxenutbildningen. Man finner även en överraskande stor andel 
högutbildade bland utlandsfödda vuxenstuderande på grundskolenivån. (Rapport Integration 
2003, s. 175) 
 
Vidare menar man att skillnader i studieutfall för elever med utländsk bakgrund jämfört med 
elever med svensk bakgrund till viss del kan förklaras utifrån elevernas vistelsetid i Sverige. 
Samtidigt är det klart att elever som är födda i Sverige av utrikes födda föräldrar har klarat sig 
sämre än elever som är födda i Sverige med inrikes födda föräldrar. Skillnaden kan till viss 
del förklaras med socioekonomiska faktorer, men det är troligt att särbehandling av elever 
med utländsk bakgrund, såsom ”invandrarbarn”, mer generellt i samhället och i skolan i 
synnerhet är en viktig faktor att beakta. (Ibid., s. 18) 
 
På debattsidan i Göteborgs Posten pekar ett antal företrädare för författare och bibliotekarier 
på att man idag saknar skolbibliotek i var tredje kommunal grundskola. Man menar att 
skolbibliotek med välutbildad personal motverkar segregering och utslagning. Politiker i stat 
och kommun måste börja följa bibliotekslagen och garantera eleverna tillgång till väl 
fungerande skolbibliotek. (Bernerson, Knudsen, Unnerstad, Garbergs-Gunn, 2004, s. 3) 
 
Dagens skola med dess problemorienterade arbetssätt innebär att eleverna skall söka kunskap 
i olika källor. Eleverna skall lära sig källkritik. Lärarna skall handleda dem, inte bara föreläsa. 
Denna pedagogik kräver välutbildad personal, anpassade lokaler, IT-utrustning och 
facklitteratur. Annars leder arbetssättet till utslagning av elever med behov av särskilt stöd 
och ringa möjlighet till studiehjälp i hemmet. (Ibid., s. 3) 
 
Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Uppsala universitet menar att det kan vara 
viktigt att titta på invandrares ”problem” men det ger långt ifrån hela förklaringen till deras 
situation.De hinder som finns för invandrare på till exempel arbetsmarknaden och i 
utbildningen måste också granskas och tacklas. Skolans relativa misslyckande kan bland 
mycket annat förklaras med att invandrarbarn kanske inte får så mycket hjälp hemifrån, att 
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den svenska skolan tenderar att utgå ifrån att alla barn har högutbildade svenskspråkiga vuxna 
hemma. (Isemo, 2004, s. 6)  
 
Här är det uppenbart vilken stor roll ett välfungerande skolbibliotek kan ha. Ett skolbibliotek 
med välutbildad personal motverkar segregering och utslagning. Måluppfyllelsen ökar. Det 
gäller allas rätt till kunskaper och färdigheter som gör att man kan tillvarata sina samhälleliga 
rättigheter och bli en ansvarstagande medborgare. (Bernerson et al. 2004, s. 3) 
 
Andra problem vad gäller utbildning är att fristående skolors utrymme att främja integration 
inskränks på olika sätt. Både inom den sammanhållna kommunala skolan som inom 
friskolorna finns segregerande mönster mellan olika skolor och gymnasieprogram, delvis till 
följd av boendesegregation och möjligheten att välja skola. Rapport Integration menar att det 
är särskilt bekymmersamt i fråga om konfessionella och språkligt/etniska skolor med 
muslimsk eller arabisk profil. Även om det inte finns belägg för att dessa skolor särbehandlas, 
menar rapporten att det är tydligt att de inte erkänns i samma utsträckning som andra 
friskolor. (Rapport Integration 2004, s. 19)  
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6. Bibliotekens styrdokument  
 
I detta kapitel ska vi titta närmare på de nationella svenska kulturpolitiska målen, så som de 
utformades i proposition 1996/97: 3, Kulturpolitik. Vi granskar även Bibliotekslagen, vilken 
ingår i dessa mål. Därefter följer en analys av Göteborgs lokala kulturpolitiska mål, närmare 
bestämt Kulturpolitisk strategi, från år 1999. Som vi skrev i vårt syfte så vill vi undersöka om 
styrdokumenten främst speglar ett mono- eller mångkulturellt synsätt, eller om det finns ett 
perspektiv i texterna som vi vill kalla interkulturellt. Först skall vi dock säga några ord om 
vårt material, dvs. dokumenten, som vi skall analysera.     
 
6.1 Materialet och dess kontext 
 
Urvalet är bland annat gjort med tanke på att kvalitativa textanalyser är metoder, vilket vi har 
nämnt i 4.4, som kräver noggrann när- och djupläsning av texter. Med tanke på hur 
tidskrävande det skulle bli drog vi alltså slutsatsen att det mest fördelaktiga för oss var att 
koncentrera oss på ett färre antal texter, dvs. propositionen och de lokala målen, istället för att 
ge oss på ett större antal. Om tiden och uppsatsens omfång hade medgett det så hade vi i vår 
uppsats exempelvis även undersökt Västra Götalandsregionens kulturpolitiska mål. Det hade 
varit intressant att undersöka kulturpolitiska mål utifrån ett interkulturellt perspektiv på fler 
nivåer, såsom på den regionala (och kanske även i lokala biblioteksplaner).   
 
Att välja att analysera propositionen Kulturpolitik framstod som naturligt för oss då denna är 
det senaste i riksdagen beslutade dokument som fastställer hur den nationella svenska 
kulturpolitiken skall föras. Att vi valde lokala mål från Göteborgs stad föll sig även det 
passande eftersom Göteborg är, som vi tidigare har nämnt, en mycket segregerad stad. 
Dokumentet Kulturpolitisk strategi är även det mest aktuellt, då det i Göteborgs 
kommunfullmäktige är det senast beslutade kulturpolitiska måldokumentet.  
 
Regeringspropositionen föregicks av en utredning som tillsattes år 1993, med syftet att 
utvärdera kulturpolitikens inriktning med utgångspunkt i 1974 års kulturpolitiska mål. Denna 
utredning, Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995: 84), skulle också göra en bedömning över 
framtiden på kulturområdet. Vi har inte fingranskat utredningen som propositionen bygger på, 
utan i den endast läst utvalda stycken som har varit av särskilt intresse för oss.  
 
Utredning låg som sagt till grund för regeringens proposition 1996/97: 3 Kulturpolitik, som 
riksdagen i huvudsak godkände den 19 december 1996. Sju nationella kulturpolitiska mål, 
som ersatte 1974 års mål, fastställdes. I propositionen slogs det fast att målen för 
kulturpolitiken skall vara att: 
 
• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 
• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt 

till eget skapande. 
• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar. 
• Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället. 
• Bevara och bruka kulturarvet. 
• Främja bildningssträvanden. 
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• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. (Prop. 
1996/97:3, Kulturpolitik, s. 27). 

 
I propositionen menar man också att kulturpolitikens syfte är: 
 
• Att höja den kulturella kompetensen. 
• Att stimulera till aktivt skapande. 
• Att stärka intresset för kulturarvet. 
• Att främja demokrati och jämlikhet 
 
 
Enligt Jenny Johannisson, doktorand vid institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid högskolan i Borås, kan man säga att propositionen är författad i en 
socialdemokratisk kontext, där betoningen ligger på kulturens roll i en allmän välfärdspolitik. 
(Johannisson 1998, s. 43) En proposition är förstås en speciell genre, med ett speciellt språk. 
Det är visionära mål som beskrivs i propositionen ”det är ett visionsdokument som ska leda 
utvecklingen i positiv riktning”. (Ibid., 2001, s. 9) Att det är ett officiellt statligt dokument gör 
att texten är mycket kontrollerad i språk och formuleringar. Det är förstås en stor skillnad på 
tal och text överhuvudtaget, tal är mer spontant, och en propositionstext är ju en mycket 
tillrättalagd och ordnad skrivelse. Att officiella dokument ofta använder ett språk som 
förmodligen skall framstå som neutralt gör att vi anser dem desto mer intressanta att 
analysera, eftersom språket som sagt inte är ett neutralt instrument för kommunikation, utan 
också har en formande och konstituerande sida.  
 
6.2 Kultur 
 
Kultur är ett svårdefinierat begrepp. Under 1900-talet har kultur från att till en början endast 
innefatta det estetiska kulturbegreppet efter hand utvecklats till ett bredare kulturbegrepp. 
Karl-Olov Arnstberg visar på hur brett kulturbegreppet är genom att sätta in det i olika 
sammanhang. Man kan t ex tala om: ny jästkultur i öltillverkning, kulturdagar i Mora, att det 
finns många kulturer i Angered och att punk är en motkultur. Vi säger också att Jackie Collins 
är skräpkultur och att Alingsås får besök av en kulturpersonlighet. (Arnstberg, 1993, s.11)  
 
Med den postkoloniala teori vi använder oss av följer ett antropologiskt kulturbegrepp. Det 
brukar nämnas som motsats till det estetiska kulturbegreppet, dvs. konstarterna, musik, 
skönlitteratur, bildkonst och arkitektur samt studiet av dessa konstarter (Johannisson 1998, s. 
23). Det traditionella estetiska kulturbegreppet omtalas ibland som ett värderande 
kulturbegrepp, i motsats till det antropologiska kulturbegreppet som ses som beskrivande, och 
i sin vidaste mening kan sägas omfatta allt som inte är biologiskt betingat. (Ibid., s. 26) Ove 
Sernhede och Thomas Johansson, verksamma inom cultural studies, menar att det inom deras 
forskningsfält finns en tveksamhet inför det alltför breda antropologiska kulturbegreppet. De 
menar istället att kultur primärt handlar om produktion och utbyte av mening mellan 
människor. (2001, s. 9)  
 
Kultur och identitet är nära knutet till hur skillnad markeras och upprätthålls inom olika 
grupper, och för att dela vissa grundläggande värden och idéer måste gruppen utveckla en 
kultur med kulturella koder som uppfattas av alla i gruppen på ett liknande sätt. Sernhede och 
Johansson poängterar dock, precis som inom postkolonial teori, att denna kultur inte är något 
fixerat som definieras slutgiltigt, utan något som ständigt förändras. Det är också viktigt 
menar vi att hur kultur definieras är något som kan tolkas ideologiskt.  
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 I 1996 års proposition finns det ingen specifik definition av kultur, men i utredningen 
Kulturpolitikens inriktning, som propositionen bygger på, finns samma antropologiska 
kulturbegrepp, detsamma som dominerar inom till exempel samhällsvetenskaplig forskning. 
Man skriver i utredningen att kulturen ”… bildas av alla bevarade materiella ting, 
konstnärliga uttryck, erfarenheter, kunskaper, värderingar och normer”. (Kulturpolitikens 
inriktning, s. 48) I texten menar man också att: ”Kulturen utgör en väv som håller ihop 
samhället, den väv som berättar om det som har varit och förklarar det som blev.” (Ibid., s. 
48)  
  
Kulturpolitiken så som den utformades under 1970-talet har kritiserats för att den hade en 
enbart instrumentell syn på kulturen, kulturens egenvärde negligerades menade man. I de nya 
kulturpolitiska målens fjärde punkt skriver man kanske som ett försvar mot kritiken att målet 
för kulturpolitiken skall vara att ge ”… kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället”. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 27) I ett avsnitt om 
kulturen och arbetsmarknaden konstaterar man dessutom att kulturen har ett egenvärde ”… 
och bör i första hand inte betraktas ur ett nyttoperspektiv”. I nästa mening fortsätter man 
dock: ”Men det hindrar inte att kulturen förvisso kan vara nyttig.” (Ibid., s. 23)   
 
Johannisson skriver att ”… kanske innebär all kulturpolitik en instrumentalisering av konst 
och kultur, då instrumentalisering inte nödvändigtvis måste ske med hänvisning till närings- 
och tillväxtpolitiska argument”? (Johannisson 2001, s. 8, se även Lennartsson, som diskuterar 
detta med anknytning till Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska argumentationsmodell, i 
Kulturen i kunskapssamhället, 2003) 
 
6.3 Metod 
 
Vi analyserar texterna med hjälp av postkolonial teori och med en diskursanalytisk ansats. 
Den diskursanalytiska ansatsen som metod går ut på att man försöker hitta och föra fram de 
implicita budskapen i texten; underliggande meningar, opinioner och värderingar. Eftersom 
den implicita informationen är kulturellt betingad krävs det då att man som analytiker 
försöker ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i. Påståenden i en text som vid 
första anblicken verkar ointressanta eftersom de uttrycker ”det självklara”, kan då man ställer 
sig utanför sin kulturella delaktighet visa sig innehålla textens ideologiska karaktär.  
 
I en diskursanalys måste man dock samtidigt med att försöka hålla distans från den kulturella 
identiteten ju också vara en del av den, för att behärska de koder och konventioner som 
existerar. Vi menar att vårt analytiska grundantagande är att hur man väljer att använda ett 
särskilt ord för att beteckna någonting i den sociala verkligheten kan innehålla sociala, 
kulturella och ideologiska implikationer. Man kan också säga att vi har försökt utröna ur 
vilket perspektiv texten beskrivs.  
 
Vårt andra teoretiska verktyg är den postkoloniala teorin. Med den har vi analyserat hur man i 
texterna talar om etnicitet och mångkultur. Ger man uttryck för en statisk eller en processuell 
syn på kultur? Vi har, utifrån ett postkolonialt, dvs. ett interkulturellt perspektiv, bland annat 
tittat efter gränsdragningar mellan exempelvis svenskt – icke-svenskt och binära uppdelningar 
som kan finnas i texten. Hur man kategoriserar invandrare som grupp har även det varit av 
intresse för oss.  
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6.4 Analys av bibliotekens styrdokument 
 
I propositionen finns det en mängd uttryck som används om människor och grupper av 
människor i anslutning till vad man kallar det mångkulturella samhället. ”Invandrade 
människor” (s. 22), ”människor med flykting- och invandrarbakgrund” (s. 30), ”den nya 
tväretniska och tvärkulturella generationen” (s. 183) och ”det mångetniska Sverige” (s. 132) 
är bara några exempel.  
 
Just när det gäller etnicitet så är det, som vi har nämnt, ett begrepp som har problematiserats 
och kritiserats inom den postkoloniala forskningen. Vi skrev tidigare att det problematiska 
med etnicitetsbegreppet är att det fortfarande är präglat av den koloniala och eurocentriska 
diskursen. Det är alltid ”De Andra” som har en etnicitet, och inte vi här i väst. De som 
försvarar etnicitetsbegreppet brukar då hävda att problemet avhjälps genom att man även 
börjar tala om svensk, fransk eller brittisk etnicitet.  
 
Den andra invändningen rör problemet att man oundvikligen utgår ifrån ett relativt homogent 
och stabilt kulturbegrepp när man talar om till exempel kurdisk etnicitet, och inte från det 
processuella kulturbegreppet man använder inom postkolonial teori. Man kan förvisso tala om 
att en individ tillhör två olika etniciteter osv. men människors identitet konstrueras ju inte 
endast utifrån deras etnicitet, utan är en mer komplex process.  
 
Under rubriken ”Det mångkulturella samhället” konstaterar man att invandrade människor 
möts av diskriminering, okunskap och främlingsfientlighet när de söker kontakt med det 
svenska samhället. På senare tid, skriver man, har ”… en ökande social segregering med 
etniska inslag konstaterats”. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 22) Vi tolkar det som att premissen för 
yttrandet är att det finns två slag av etnicitet, den svenska och så all annan etnicitet, för det är 
väl knappast troligt att man menar att det är etniska svenskar som utsätts för ökande social 
segregering? Man för samman alla människor med utländsk bakgrund till en grupp här, den 
med etnicitet, skulle man kunna säga.   
 
I propositionen är den övervägande synen på kultur en statisk och icke-processuell sådan. I 
propositionens sjunde mål, det så kallade internationaliseringsmålet, skriver man till exempel 
att målet för kulturpolitiken skall vara att ”… främja internationellt kulturutbyte och möten 
mellan olika kulturer inom landet”. (Ibid., s 27) När man skriver om möten mellan olika 
kulturer, måste det betyda att det finns en rad olika kulturer, sida vid sida, som, om man har 
tur kan mötas (men det sägs ingenting om att de kan blandas).  
 
Samma syn på kultur finns som vi har nämnt i begreppet det mångkulturella samhället, ett 
begrepp som nämns på flera ställen i propositionen, se till exempel s. 22 och s. 23. Homi 
Bhabha (en av de mest erkända postkoloniala teoretikerna tillsammans med Edward Said och 
Gaytari Chakavorty Spivak) menar att det finns två diskurser om det ”mångkulturella”, en 
partikularistisk och en universalistisk.  
 
Den partikularistiska diskursen frammanar en bild av ett samhälle där olika homogena 
kulturer finns, från varandra åtskilda. I denna bemärkelse ”… var även apartheidregimens 
Sydafrika ett mångkulturellt samhälle”. (Eriksson et al. 1999, s. 42) Den universalistiska 
diskursen försöker å andra sidan fixera de kulturella skillnaderna i förhållande till ett 
normativt centrum, varifrån de kan kontrolleras och hållas på sin plats. Typexemplet är USA, 
den amerikanska kulturella ”smältdegeln” som man brukar säga, där det förvisso finns ett 
centrum med en kultur som brukar benämnas WASP, (White Anglo-Saxon Protestant).  
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I den universalistiska diskursen skulle även Sverige kunna placeras. Å andra sidan, den 
samiska kulturen som man vill bevara, (Kulturutredningen föreslår att en samisk 
teaterinstitution inrättas till exempel, se s. 72 i propositionen) ger en antydan om att det i 
Sverige finns inslag även av den partikularistiska diskursen. Homi Bhabha är följaktligen 
skeptisk till begreppet mångkulturalism, och tar alltså avstånd från det homogena 
kulturbegreppet, han talar istället om kulturer som hybrida. (Eriksson et al. 1999, s. 43)  
 
I propositionen finns en mängd exempel på det statiska synsättet på kultur. I dokumentet 
diskuterar man till exempel även skapandet av ett ”… samlat etnografiskt centralmuseum i 
Göteborg”. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 142) Det handlar om vad som nu kallas 
Världskulturmuseet och som håller på att färdigställas vid Korsvägen i Göteborg. Man skriver 
i samma stycke angående etnografiska museer att de i ännu större omfattning ”… bör ha en 
viktig uppgift i att främja kontakterna mellan svenska och utomsvenska kulturer”. (Ibid.)  
 
Det har diskuterats i media hur detta skall gå till. Skall exempel på olika kulturer radas upp 
sida vid sida på museet, som kontraster till varandra, med den svenska kulturen som det 
normativa centrum som man utgår ifrån som Bhabha talar om? Leder inte uppförandet av ett 
sådant museum snarare till en betoning av skillnader, skillnader som kanske inte existerar.  
 
Om museet satsar på att problematisera nationella och kulturella identiteter, och visar hur 
nationella identiteter konstrueras så kan det ge mer givande diskussioner. Man kan också visa 
att blandningen av olika kulturer kan leda till nya, delade vanor, traditioner och tänkesätt. Hur 
man lägger upp sin verksamhet återstår att se när museet väl öppnar vid årsskiftet 2004-2005.  
 
I propositionen menar man ju också att ett av syftena med kulturpolitiken är att stärka 
intresset för kulturarvet. I regeringspropositionen används begreppet i bestämd form, 
singularis kulturarvet. Det finns alltså ett bestämt svenskt kulturarv. (I Kulturutredningen 
däremot används begreppet kulturarv i pluralis, kulturarven, se s. 221 och 222 i 
propositionen.)  
 
I regeringens bedömning sägs det att statliga insatser ”… bör syfta till att jämna ut de 
skillnader som finns mellan olika grupper av människor när det gäller bevarandet av och 
tillgången till kulturarvet” (Kulturpolitik, 1996/97 s. 126). Skälen till detta anges vara att alla 
människor har ett kulturarv, och alla har rätt att få detta uppmärksammat och erkänt.  
 
Man skriver också att kunskap om att mångfalden i kulturarvet ”… kan ge ökad tolerans och 
förståelse för de människor som bosatt sig i Sverige och deras respektive kulturarv”. (Ibid., s. 
128) Med andra ord verkar man mena att de människor som har bosatt sig i Sverige inte har 
del i det svenska kulturarvet. Invandrare har sina respektive kulturarv. Det får väl sägas vara 
ett mycket monokulturellt perspektiv som visar sig här.  
 
När man i propositionen diskuterar det svenska språket kommer även där en monokulturell 
syn till uttryck: 
 

Svenska språknämnden och Svenska Akademien med flera har uttryckt en oro för vad som kan 
hända med språket i framtiden. Oron gäller framförallt hur medie- och IT-samhället kan komma att 
förändra villkoren för det skrivna ordet och för språkbruket. De ställer sig också frågan vad det 
ökade europasamarbetet innebär för det svenska språket. (Kulturpolitik, 1996/97 s. 48) 
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Det svenska språket är, i likhet med all världens andra språk inte något statiskt eller 
monokulturellt. Semantiken förändras över tiden, ett nytt ord för pöbel är till exempel massa. 
(Johansson & Miegel 1996, s. 176) Det är aldrig en slump när något byter namn, samtidigt 
sker en betydelseförskjutning över vilken vi inte har någon kontroll. Språk försvinner men 
nya uppstår också, ta som exempel ungdomars dator- och mobiltelefonanvändning och det 
nya språk som med dem har uppstått i chatt-rum, e-post och med SMS-meddelanden. 
 
I propositionen menar man angående Nationalscenerna, dvs. Operan och Dramaten, att dessa 
skall ha en bred repertoar (Kulturpolitik, 1996/97, s. 60). Det skall synas på våra 
nationalscener att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, skriver man. Här påpekas även att det 
nationella kulturarvet inom drama, dans och musikteater inte är en gång för alla givet. 
Forskningen synliggör oavbrutet bortglömd dramatik, till exempel dramatik skriven av 
kvinnor, och andra verk inom teaterns område som speglar andra erfarenheter än de som idag 
presenteras som vårt kulturarv på teaterns område menar man. (Ibid., s. 61) Här kan man i 
texten tycka sig ana en medvetenhet om det konstruerade i kulturarvet.  
 
Ett annat synsätt framträder dock när man längre fram i samma stycke skriver att 
nationalscenerna skall kunna hävda sig gentemot scener utomlands genom ”… hög kvalitet 
och bevarad nationell egenart”. (Ibid., s. 61) Det finns med andra ord trots allt en svensk 
nationell egenart, trots att man dessförinnan påpekat att det nationella kulturarvet ”inte är en 
gång för alla givet”. 
 
Som vi tidigare nämnt så menar man med postkolonial teori att språkets betydelse för 
formande av identiteter ofta visar sig i att det är strukturerat kring ”binära oppositioner”, det 
vill säga dikotomier som man/kvinna, svart/vit, förnuft/känsla och så vidare. Dessa 
dikotomier innehåller oftast en dold maktstruktur, där till exempel vit är mer värd än svart.  
 
När man diskuterar kulturarvet i propositionen skriver man att det ”… finns inget som säger 
att stolthet över det svenska skulle behöva stå emot det främmande” (Kulturpolitik, 1996/97, 
s. 128). Det svenska och det främmande kan tolkas som ett exempel på en sådan dikotomi. 
Ordet främmande har en negativ laddning som gör att det svenska framstår som mer värt än 
det främmande.  
 
Regeringen föreslår i propositionen att ett handlingsprogram om kulturarv och 
främlingsfientlighet skall upprättas (ibid., s. 129). Man skriver att ”… enstaka grupper i 
samhället …” inte skall kunna lägga beslag på det kulturarv som tillhör oss alla. Att på det här 
sättet förminska eller avgränsa företeelser såsom rasism och främlingsfientlighet till ”enstaka 
grupper”, tycker vi är ett sätt att försöka osynliggöra något som finns på alla plan i det 
svenska samhället, inte bara inom extrema nynazistiska rörelser och liknande.  
 
Detta är något som syns på flera ställen i texten. Man påstår till exempel att några av de 
faktorer som främjar ”negativa attityder till invandrare” är låg utbildning och begränsade 
erfarenheter av andra länder (ibid., s. 23). Här sker en gränsdragning mellan ”Oss”, de 
välutbildade och beresta, de goda, och ”De Andra”, de lågutbildade och icke-beresta, 
rasisterna. Som vi har försökt att visa i uppsatsens texter om språk, arbetsmarknad osv. så 
finns rasism på alla nivåer i samhället. 
 
I propositionen skriver man under rubriken Det mångkulturella samhället att den svenska 
befolkningens etniska sammansättning på kort tid har förändrats. (Ibid., s. 23) Invandrares 
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religiösa och kulturella erfarenheter och kunskaper är alltför litet synliga i det svenska 
kulturlivet menar man, och vill förbättra detta: 
 

Regeringens avsikt att utreda organisationsform och verksamhetsinriktning för etablering av ett 
Världskulturhus på Södra Teatern i Stockholm från och med Kulturåret 1998 är ett initiativ som 
skall ge invandrarkulturen en egen arena. (Kulturpolitik, 1996/97 s. 23) 

 
Att man skriver ”ge invandrarkulturen en egen arena” måste betyda att man menar att det 
finns en svensk kultur och en invandrarkultur. Vilken kultur och vems kultur är 
invandrarkulturen kan man fråga sig. Alla invandrare boende i Sverige, över en miljon 
människor, iranier, turkar, finländare, italienare osv., vad har de för kulturella uttryck 
gemensamt som gör dem till en homogen grupp med en gemensam kultur? Är det kulturella 
uttryck som skiljer sig från den etniskt svenska kulturen?  
 
Begreppet invandrarkultur är som vi ser det en omöjlighet. Det uttrycker ett inte särskilt 
ovanligt kategoritänkande, där alla invandrade personer ses som en homogen grupp i 
jämförelse med en etniskt svensk grupp.  
 
Man menar också att: 
 

Världskulturhuset skall också kunna utveckla ett internationellt samarbete med andra 
Världskulturhus och kulturinstitutioner i Europa för erfarenhetsutbyte. I det sammanhanget är det 
särskilt viktigt att i Europa sprida utomeuropeisk kultur. (Kulturpolitik, 1996/97 s.183) 

 
Här ser man en vidare gränssättning som går utanför det nationella. Inom Europa skall den 
utomeuropeiska kulturen uppmärksammas skriver man. Tanken om att kulturer är något 
statiskt som går att åtskilja med klara gränser, utomeuropeisk-europeisk till exempel 
återkommer här.  
 
Om massmedierna skriver man i propositionen att de ger oss möjlighet att upptäcka både det 
som skiljer olika folk och kulturer åt men också, vilket är det viktigaste, det som förenar. 
”Därmed bidrar massmedierna till att motverka den främlingsfientlighet som beror på rädsla 
och okunnighet.” (Kulturpolitik, 1996/97 s. 163)  
 
Här ges en idealbild av medierna som några som står fria och obundna av tittar- och 
försäljningssiffror. Snarare är det vanligt att man i massmedia ofta uppvisar ett vi och dom - 
tänkande. Ett opportunistiskt mediedrev brukar ofta dras igång när det ryktas om 
gruppvåldtäkt i förorten, eller ”hedersmord”. (Jfr Catomeris, 2002, s. 62-77) När invandrare 
tillåts uttala sig i medierna är det oftast i egenskap av att vara just invandrare, för att uttala sig 
om ”invandrarfrågor” och inte om allmänna ämnen. Naturligtvis finns det motbilder, men de 
kunde vara fler.  
 
I ett avsnitt om musik skriver man i dokumentet att en viktig del av dagens ungdomskultur är 
att utveckla nya former av musik. (Kulturpolitik, 1996/96 s. 77) I internationaliseringsmålet 
skriver man också att i ”… blandningen av olika kulturella bakgrunder och uttrycksformer 
finns förutsättningar för nytt skapande och ny kvalitet”. (Ibid., s. 30) Man kan angående detta 
ta rapmusiken som exempel, vilket forskaren i cultural studies, Ove Sernhede, har gjort. 
Sernhede refererar till den nordamerikanske kritikern Marshall Berman som menar att 
rapmusiken i USA kan ses som en av de få källor till information om de sidor av samhället 
som aldrig synliggörs av medierna. Rappen säger sanningar om en urban verklighet 
medelklassamerika aldrig kommer i kontakt med. På ett motsvarande sätt är den förortsrap 
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som görs i Sverige idag viktig just för att den gestaltar en verklighet som få utanför förorten 
har kunskap om, menar Sernhede. Rapmusiken visar också på att det svenska samhället med 
segregation, diskriminering och utanförskap – är präglat av samma postkolonialt strukturerade 
över- och underordningsmekanismer som råder i resten av Västeuropa. (Sernhede 2001, s. 
216)  

Det här tyder ju å ena sidan på ett interkulturellt förhållningssätt, men man fortsätter sedan i 
propositionen att hänvisa till att regeringen ”i det föregående betonat vikten av att i kulturlivet 
ta tillvara och utveckla de möjligheter som det mångkulturella samhället erbjuder”. 
(Kulturpolitik 1996/97, s. 90) Man menar här att speciellt musiken ”har en särskild betydelse i 
mötet mellan olika kulturer”. (Ibid., s.90) Därefter beskriver man Stiftelsen Falun Folkmusik 
Festivals verksamhet med kurser, konferenser och musikläger för ungdomar. I texten sägs det 
vidare att stiftelsen är landets mest betydande centrum ”för etnisk musik från hela världen”. 
(Ibid., s. 90) Begreppet etnisk musik förbryllar oss. Vilken slags musik är etnisk undrar vi? 
Kanske menar man vad vi i dagligt tal kallar folkmusik, men är folkmusik i sådana fall mer 
etniskt än annan musik, såsom pop och rock?  

 
Vidare konstateras i propositionen bland annat att:  
 

Vi har en mångfald invandrare som bär med sig olika kulturer. Människor är dessutom mer 
kompetenta i samhällsfrågor än någonsin tidigare. Men det finns också en hotbild. De ekonomiska 
klyftorna har ökat, arbetslösheten och segregationen passiviserar människor. Kulturpolitiken måste 
inrikta sig på att bejaka människors nya krav på kulturen och verka för att ingen ställs utanför. Det 
är i den lokala miljön som idéer och initiativ skall födas. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 21) 

 

Här ses spår av tanken om civilsamhällets viktiga funktion, som Skot-Hansen diskuterade, när 
man påpekar att det är i den lokala miljön idéer och initiativ skall uppstå. Som vi tidigare 
nämnde finns det problem med idén om biblioteket som mötesplats. Framförallt åsikten att 
mötet skulle leda till integration. Om biblioteken skriver man i propositionen: 
 

För många människor är tillgången till litteratur och information helt beroende av om det finns 
bibliotek. Skol- och folkbibliotekens roll kan därför inte nog betonas. Biblioteken fungerar, utöver 
låneverksamheten, också som lokalt viktiga kulturinstitutioner. Där erbjuds ett forum för debatt och 
möten med andra kulturellt aktiva. (Kulturpolitik, 1996/97, s. 46)  

 

Här ser vi återigen tanken om biblioteket som ett socialt och politiskt rum, en övertro på 
biblioteket som ett forum för debatt. Eller som Dorte Skot-Hansen skriver ”… trots vissa 
försök till arrangemang i mer djupgående och debattskapande ämnen inom biblioteket är det 
inte något som hörs särskilt mycket i den offentliga debatten”. Den debatt som ändå pågår ges 
heller inget utrymme i medierna. (Skot- Hansen 2001, s. 58) 
  
När man vidare i dokumentet diskuterar folkbildningens roll i kulturpolitiken menar man att 
folkbildningen når bättre än många andra kulturaktörer ”… funktionshindrade, invandrare och 
kortutbildade”. Man särskiljer vissa grupper som därigenom framstår som främmande. 
Motsatsen till dessa grupper måste alltså vara icke- funktionshindrade, ”etniska svenskar” och 
högutbildade, dvs. grupper som inte behöver något särskilt stöd. Den andra gruppen är de 
svaga, de blir på detta sätt ”De Andra”. Här bedöms bland andra invandrare som personer som 
på något sätt är missgynnade och inte har samma förutsättningar som andra, därför måste 
kulturpolitiken särskilt nå ut till dem.  
 



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     

48 

 
6.5 Bibliotekslagen 
 
Den nya bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997. Det är en så kallad ramlag som slår 
fast några grundläggande regler, till exempel att boklånen skall vara avgiftsfria och att det 
skall finnas bibliotek i varje kommun. I två paragrafer i lagen, § 8 och § 9, talas det om vilka 
grupper som biblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt:  

          
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
Vi koncentrerar oss här på § 8. Här kommer samma form av gruppering fram som när man 
ovan, i kulturpropositionen, diskuterade folkbildningens roll i kulturpolitiken. Att klumpa 
ihop olika kategorier av människor som man menar är missgynnade på olika sätt får märkliga 
effekter. Här bedöms alla funktionshindrade, alla invandrare och andra minoriteter som 
personer som på något sätt är missgynnade och inte har samma förutsättningar som andra.  
 
Vi menar att invandraren i bibliotekslagen ges rollen som offer, trots att han eller hon kan 
vara en kapabel, vuxen, högutbildad person. Detta är inget ovanligt, invandrare konstrueras 
ofta som en homogen grupp med språkliga problem och eventuellt också en dålig 
utbildningsbakgrund. 
 
Den fråga som framstår som självklar i detta sammanhang är hur man skall kunna värna 
utsatta grupper utan dessa kategoriseringar. Vi menar att orsaken till problemet inte ligger hos 
de kategoriserade, utan i hur samhället är uppbyggt. Man kan dekonstruera texter i all 
oändlighet, men man kan inte bortse från de faktiska strukturer som finns, till exempel 
ekonomiska sådana. I en analys, menar vi, måste det ingå en samhällelig dimension med ett 
försök att synliggöra maktstrukturer i samhället. Det är dessa, maktstrukturerna, som är själva 
grunden till kategoriseringar, vilka i sin tur ger en fokusering på skillnader. Vi lever i ett 
samhälle som utesluter och marginaliserar människor, och som gör dem till offer. Samhället 
har en norm, den vita, västerländska mannen, som ”De Andra” hela tiden mäts mot.  
 
Som Michael Azar påpekade, gränsdragningar och hierarkiseringar tjänar politiska och 
ekonomiska intressen. Att stigmatisera ”Den Andre” förenklar för dem som besitter 
privilegier att slå vakt om dessa, och självklart är det en fråga om makt om man kan få stora 
grupper av människor att framstå som offer, och/eller framställa det som att det är hos 
individen själv som problemet ligger. Som Zygmunt Bauman också menade, frikopplandet av 
individens rättigheter från kravet på social rättvisa, det negativa erkännandet, ger en grund för 
skapandet av olikhet. Det är inte för att man är invandrare som man behöver särskilt stöd, utan 
för att den politiska och ekonomiska ordningen är ojämlik och orättvis.  
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6.6 Lokala kulturpolitiska mål 
 
När kulturnämnden i Göteborg bildades år 1993 fick den i uppgift att arbeta fram ett nytt 
program. Detta ledde fram till ett förslag om en kulturpolitisk strategi. I strategin skriver man 
att istället ”… för att fastställa exakta krav med kronor och ören beskriver strategin 
övergripande mål och metoder för kulturpolitiken i Göteborg”. (Kulturpolitisk strategi, 
version 1.0, 1999, s. 3) De lokala målen fastslogs i januari 1998 av kommunfullmäktige.  
 
Målen är att: 
 

• Främja ett mångsidigt konstliv i staden av hög kva litet. 
 

• Öka medborgarnas kulturella kompetens. 
 

• Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom. 
 

• Skapa en attraktiv livsmiljö. 
                                                   
(Kulturpolitisk strategi – version 1.0, 1999, s. 6) 
 
Man påpekar i inledningen till strategin att detta inte är ett kulturpolitiskt program i vanlig 
mening, utan början på ”… en process och ett samtal”. (Ibid., s. 5) Kulturnämnden menar att 
ekonomi och arbetsmarknad numera är i ständig förändring och att man därför inte kan 
planera kulturpolitiken som för tjugo år sedan, när Göteborgs förra kulturpolitiska program, 
KUB 69, antogs. Vi uppsatsförfattare när en misstanke om att valet av ett begrepp som 
strategi, istället för ett kulturpolitiskt program med mål, inte bara grundar sig i den 
föränderliga tid man menar att vi lever i, på grund av globalisering osv. Det är trots allt lättare 
att legitimera eventuella ekonomiska nedskärningar genom att hänvisa till en strategi med 
övergripande mål, i vilken inga krav slås fast, än att lägga fram ett mer handfast 
måldokument. 
  
Till att börja med skriver man i dokumentet att 90-talets samhälle skulle kunna beskrivas som 
ett upplevelsesamhälle, därefter refererar man till Pierre Bourdieus begrepp ”kulturellt 
kapital”. Man menar att enligt Bourdieu ”ersätter kulturellt kapital i ökande grad det 
ekonomiska kapitalets betydelse i upplevelsesamhället”. 2 (Kulturpolitisk strategi, 1999, s. 8) 
Därför riskerar den kulturella segregationen att öka om inte ”… möjligheter erbjuds alla 
samhällsgrupper att utifrån egna förutsättningar tillägna sig och utveckla kulturellt kapital”. 
(Ibid., s.8)  
 
I Göteborgs kulturpolitiska strategi gör man en uppdelning av konst och kultur. Konst, menar 
man i dokumentet, är det fria skapandet, det typiska snäva estetiska kulturbegreppet med 
andra ord. Kultur, menar man, är gemensamma normer, traditioner och mänskliga aktiviteter, 
alltså det man kallar det antropologiska kulturbegreppet. Man skriver även att konsten inte 
kan ”… reduceras till ett redskap för ekonomiska, sociala, religiösa eller politiska syften utan 

                                                 
2 Utan att på något sätt utge oss för vara experter på Bourdieu är vi ändå tveksamma till strategins tolkning av 
Pierre Bourdieus teori. För det första beskriver Bourdieu situationen i Frankrike. Där åtnjuter ju den kulturella 
eliten en helt annan respekt och autonomi. I Sverige är den kulturella eliten mer ett redskap för makthavarna, 
forskare sitter med i utredningar osv. Dessutom menar väl Bourdieu snarare att det finns en motsättning mellan 
det kulturella och det ekonomiska kapitalet, de tillhör bägge eliten och strider om makten. Jfr. Sven-Eric 
Liedmans förord i Pierre Bourdieus Om Televisionen. 
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att förlora innebörd, trovärdighet och kvalitet”. (Ibid., s. 7) Kulturen kan däremot vara ett 
sådant redskap menar man. En förbehållslös tro på konsten såsom stående fri från sin kontext, 
det är ett essentialistiskt synsätt vill vi påstå. Med essentialism menar man som sagt att det 
finns en autentisk kärna, en essens, som inte påverkas av sitt sammanhang. Det pekar mot att 
den goda konsten skulle vara universell, dvs. oberoende av sin kontext.  
 
Med den postkoloniala teorin menar man att kulturella uttryck alltid är avhängiga sitt 
sammanhang, att de måste förstås relationellt och kontextuellt. Det gäller även konsten, som 
med postkolonial teoris breda antropologiska kulturbegrepp ingår i kulturen. Detta tangerar 
diskussionen om kulturell relativism som vi inte tänker gå närmare in på här. Vi kan bara kort 
anmärka att om den goda kvalitetskonsten nu vore oberoende av sin kontext, så är det 
märkligt att de konstverk som hänger på museerna runt om i världen är skapade av 
företrädesvis vita, västerländska män.  
 
Dessutom kan man med postkolonial teori se dokumentets uppdelning av kulturbegreppet som 
en gränsdragning i mer värt och mindre värt, en binär uppdelning. I det här fallet betyder det 
god konst för eliten, masskultur för folket. Med den konstpolitiska sektorn vill man nämligen 
skapa goda villkor för den professionella konsten, den kvalitativa, på institutionerna, skriver 
man i strategin. Den kulturpolitiska sektorn skall syfta till att utveckla medborgarnas 
kulturella kompetens ute i stadsdelarna. (Ibid., s. 9)  
 
Längre fram i dokumentet skriver man dock motsägelsefullt att den kvalitativa värderingen av 
konst ”… bör göras direkt i relation till olika projekt utan att ha en generell definition av 
kvalitet som utgångspunkt”. (Ibid., s. 22)  
 
Kulturpolitikens syfte som anges i strategin skall bland annat vara att ”… stärka intresset för 
kulturarvet”. (Ibid., s. 12) Här noterar vi att man använder samma monokulturella skrivning 
av begreppet som i de nationella kulturpolitiska målen, kulturarvet i bestämd form singularis. 
Man skriver att: 
 

Rätt utnyttjat ger kulturarvet en bas för integration i vid bemärkelse. Fel utnyttjat kan det utmynna i 
exempelvis rasism och förtryck. […] Människor utan erkänt kulturarv och dokumenterad historia 
står sämre rustade när de skall delta i formandet av samhället och hävda sina krav på lika rättigheter 
och möjligheter. (Kulturpolitisk strategi: version 1.0, Göteborgs stad 1999) 
 
  

Strategin är helt i avsaknad av en diskussion om vad man menar att kulturarvet består av. Vi 
tycker att det borde vara av vikt att upplysa om, när man nu hävdar att det kan utnyttjas på så 
olika sätt. 
 
Man har i dokumentet en tro på bibliotekens demokratifrämjande potential, biblioteken har 
”… en nyckelfunktion när det gäller att motverka segregation och kunskapsklyftor”. (Ibid., s. 
19) Man specificerar dock inte vilken segregation man menar. Mellan klasser, mellan kön 
eller mellan svenskar och invandrare? Dessutom menar man att biblioteken har ”… en 
nyckelroll när det gäller att höja kunskapsnivån och öka den kulturella kompetensen”. (Ibid., 
s. 19)  
 
När man skriver om kulturpolitiska åtgärder för ungdom menar man att det är speciellt 
angeläget att ”… hitta sätt att bygga broar mellan olika etniska grupper och svenska 
tonåringar och unga vuxna”. (Ibid., s. 18) Här får vi återknyta till det vi skrev när vi 
analyserade de nationella kulturpolitiska målen. Etnicitetsbegreppet är fortfarande präglat av 
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den koloniala och eurocentriska diskursen menade kritikerna. Att ”ha” en etnicitet är alltså 
förbehållet ”De Andra”, även om de svenska tonåringarna och unga vuxna även de torde vara 
en etnisk grupp. Etnicitetsbegreppet i kulturpolitiska dokument handlar övervägande om 
annan etnicitet än den svenska tycks det. 
  
I dokumentet finns också en punkt kallad Kulturplanering, med syfte att skapa en attraktiv 
livsmiljö i staden.  Här finner man en diskussion om hur kulturplanering kan tillämpas för att 
utveckla kulturturismen och ”… marknadsföra stadens kulturella attraktionskraft och 
potential”. (Ibid., s. 29) Man menar att städers bästa försäljningsargument är deras ”egenart, 
identitet och specialiteter”. Ju mer internationellt orienterad och integrerad Göteborg blir, 
desto mer göteborgskt behöver Göteborg bli skriver man.  
 
När man i samma stycke skriver att ”… det är därför viktigt i detta sammanhang att identifiera 
stadens särart”, kan det tolkas som att man vill föra fram idén om en ”göteborgsk” essens av 
något slag. Man påpekar förvisso i stycket innan att staden är en artefakt, men fortsätter 
därefter med att skriva att i samspelet med sina invånare blir staden en ”… levande organism, 
ett subjekt med en egen identitet”. (Ibid., s. 27)  
 
Regionala och lokala identiteter har konstruerats i olika syften skriver Stefan Bohman Han 
diskuterar i en artikel hur nationella identiteter konstruerats, och hur till exempel Nordiska 
museet och Skansen till en början upprättades för att skapa en bättre nationell identitet inom 
nationalstaten. Man ville, i den borgerliga och aristokratiska offentligheten ”… definiera 
innebörden i att vara svensk så att alla var svenska på rätt sätt”. (1999, s. 165) Det är viktigt 
att veta vilken identitet man skall bygga, och varför, menar Bohman. Man kan dra paralleller 
till den strategiska essentialism, som Stuart Hall menade kanske kunde användas i vissa 
situationer.  
 
När man talar om den göteborgska särarten sker det dock knappast med några av de 
feministiska, antikoloniala eller antirasistiska syften som Hall menade kunde berättiga en 
sådan strategi. Nu har förstås konstruerandet av en göteborgsk identitet knappast samma 
allvarliga karaktär som visst identitetsbyggande på andra håll i världen, till exempel i Baskien 
eller i Serbien. I Göteborgs fall verkar identitetsbyggandet ske med ett mycket instrumentellt 
näringspolitiskt syfte, främst för att locka turister och affärsverksamhet till staden.  
 
6.7 Sammanfattning av styrdokumenten 
 
I analysen av de nationella kulturpolitiska målen och Göteborgs lokala kulturpolitiska strategi 
har vi försökt visa att en mångkulturell, och ibland till och med en monokulturell diskurs, till 
skillnad från en interkulturell sådan, dominerar i dokumenten. Vi visade också att en statisk 
och icke-processuell syn på kultur är den framträdande i texterna, snarare är en syn på 
kulturer som hybrida. Vi menar att det är ett monokulturellt perspektiv som kommer till 
uttryck i begreppet ”kulturarvet”, att det finns ett bestämt svenskt kulturarv. Vi har också visat 
hur etnicitetsbegreppet när det används i texterna övervägande gäller för människor med 
annan etnicitet än den svenska. En eurocentrisk diskurs, dvs. gränsdragningar mellan inom- 
och utomeuropeisk kultur har visat sig finnas i dokumenten.  
 
Att man i de lokala målen gjorde en uppdelning av konsten och kulturen, och dessutom 
förlade konsten till centrum och kulturen till stadsdelarna, tyckte vi gav en antydan om en 
elitistisk och odemokratisk inställning till kulturpolitikens uppdrag.  
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Slutligen, vi uppmärksammade de kategoriseringar som gjordes i texterna. Osynliga 
likhetstecken sattes mellan invandrare, funktionshindrade och andra minoriteter, och alla 
dessa passiviserades. Kategoriseringarna gjorde att invandrare framstod som ”De Andra”, 
med en svensk, välutbildad medelklass som dess motpol. Vi menade att grunden till 
problemet låg i en samhällelig norm som marginaliserar människor som är annorlunda. De 
som utgör normen är också de som har makten. Sammantaget kan man säga att de diskurser 
som finns i texterna snarare bidrar till att reproducera ett Vi och Dom - tänkande, än till att 
förändra de rådande maktförhållandena. 
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7. Intervjuanalys  
 
I det följande redovisar vi hur vi har gått till väga under arbetet med våra intervjuer.Vi 
beskriver även vårt urval av informanter. I urvalet har vi utgått från i vilken stadsdel  
informanternas arbetsplats är belägen. Med utvalda citat från våra intervjuer vill vi visa hur 
informanterna uttrycker sig i frågor om demokrati, kultur och integration, och koppla det till 
vad som framkom i de kulturpolitiska dokumenten vi analyserat i föregående kapitel.    
 
7.1 Undersökningens praktiska genomförande 
 
Vi har utgått från Pål Repstads anvisningar i Närhet och Distans när vi planerade våra 
intervjuer. Han skriver där att en bra intervju kräver grundlig planering av vilka teman som 
skall beröras. (Repstad, 1993, s. 61) Forskaren har ofta en mall för sina frågor, men han följer 
den inte slaviskt. Meningen är att den skall fungera som en minneslista så att man får med de 
ämnesområden som skall täckas. (Se bilaga.) 
 
Det kan faktiskt vara en fördel om intervjun är stickordsmässig, utan några detaljerade frågor, 
eftersom intervjuaren då tvingas formulera de konkreta frågorna muntligt i situationen, och 
det hela får mer en prägel av ett naturligt samtal. (Ibid., s. 60) På liknande sätt har vi gått 
tillväga.  
 
I inledningen till intervjuerna har vi betonat att vi använder oss av bandspelare som 
hjälpmedel. Vi har berättat att banden är konfidentiella och enbart kommer att ligga till grund 
för utskrift av materialet. Repstad menar att platsen för intervjun kan påverka 
intervjuresultatet. Man skall välja ett ställe där respondenten kan känna sig hemma. Det kan 
vara bra att intervjua folk på deras arbetsplats. (Ibid., s. 65) Vi har valt att göra alla våra 
intervjuer på respektive informants arbetsplats, detta för att skapa en förtroendefull atmosfär. 
Vi har även berättat varför vi valt just henne för en intervju och informerat om att intervjun 
kommer att handla om folkbibliotekens roll i integrationspolitiken. Vid den första kontakten 
gav vi ingen mer detaljerad information om intervjufrågor m.m., då vi inte ville binda upp oss 
vid vissa frågor. Ingen av informanterna efterfrågade att i förväg få någon mer detaljerad 
information om intervjufrågorna.   
 
Vi började med att ställa allmänna frågor, som hur många anställda finns det på detta 
bibliotek, när det öppnade osv. och därefter mer konkreta och avgränsade frågor. Detta för att 
komma åt de frågor som kanske är något mer personliga till sin karaktär. Det kan, som 
Repstad skriver, vara värdefullt med öppna frågor om man vill ha reda på vad aktörerna 
förknippar med ett så mångtydigt begrepp som till exempel religiositet. (Ibid., s. 61) I vårt fall 
har frågorna varit av liknande karaktär när man till exempel undrar hur informanten ser på 
begreppet svenskhet. 
 
Det första vi sedan gjorde var att skriva ut intervjuerna i sin helhet. Därefter har viktiga teman 
klassificerats, som hur informanterna talar om demokrati, kultur och sin syn på integration. 
Enligt Repstad finns det goda argument för att använda citat. Läsaren får direkt kontakt med 
aktörernas begreppsvärld och uppfattningar och därigenom en grund för att jämföra 
forskarens tolkningar med i varje fall delar av materialet, det främjar tolkningens 
intersubjektivitet. Repstads egen slutsats är att man hellre ska använda för många citat än för 
få. (Ibid., s. 107) Detta har vi tagit fasta på, då vi anser att citat till viss del kryddar 
framställningen och gör den mer spännande att läsa.  
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Sammanlagt deltog fyra informanter i våra intervjuer. Intervjuerna genomfördes som sagt som 
öppna, strukturerade samtal och varierade mellan 20 minuter till en timme vardera. Vi kallar 
intervjupersonerna informant 1, 2, 3 och 4. Vi använder dessutom genomgående ”hon” om 
informanterna trots att en av dem var man, för att inte riskera att denna informant identifieras.  
 
7.2 Urval 
 
Vi valde ut fyra stadsdelar i Göteborg med utgångspunkt i Alf Isemos artikel Fattigdom en 
orsak bakom segregerade storstäder. (Göteborgsposten 040418, s 6) I artikeln fann vi statistik 
(från Stadskansliet) över medelinkomst och antalen utrikes födda i procent i Göteborgs olika 
stadsdelar. Vi valde ut två stadsdelar med låg procent av andel utrikes födda och två 
stadsdelar med en hög procent av utrikes födda invånare. Informant 1 och 2 arbetar i de två 
utvalda svenskglesa stadsdelarna, och informant 3 och 4 i de svensktäta stadsdelarna. (Vi 
kommer att använda dessa begrepp, istället för invandrartätt och invandrarglest, som enligt 
forskaren Roger Andersson leder till en fokusering på att det är hos invandrarna som 
problemet ligger, istället för att se att det också finns ett problem med att svenskar söker sig 
till områden med bara svenskar). Vi tyckte att det kunde vara intressant att se, och vi hade en 
misstanke om, att man utifrån arbetsplatsens lokalisering talade på olika sätt om våra teman.  
 
Våra informanter arbetar alla som chefer på de folkbibliotek vi har valt ut till vår studie. Att vi 
valde att intervjua chefer föll sig naturligt eftersom det är dessa som skall styra arbetets 
inriktning på de olika biblioteken.  
 
I Närhet och Distans menar Repstad att det i förhållande till observation, som är tidskrävande, 
ofta kan vara mer effektivt att göra en del längre kvalitativa intervjuer. (Ibid., s. 62) Vi har i 
vår undersökning alltså inte varit intresserade av den yttre miljön på biblioteket, utan hur 
yrkesverksamma bibliotekarier talar om demokrati, integration och kultur. Informanterna 
arbetar i följande typ av stadsdel: 
 
Informant 1 = svenskglest område. 
Informant 2 = svenskglest område. 
Informant 3 = svensktätt område. 
Informant 4 = svensktätt område. 
 
I nedanstående analys kommer vi ibland att förkorta begreppet informant till I, informant 1 
blir följaktligen I: 1, informant 2 förkortas I: 2 osv. 
 
 
7.3 Tillvägagångssätt vid analys av intervjuerna 
Vad vi vill undersöka är om samma mono/mångkulturella diskurs vi såg i de kulturpolitiska 
dokumenten även visar sig i våra intervjuer med dem som är yrkesverksamma på 
folkbiblioteket. De teman vi har utgått ifrån är demokrati, kultur och integration. I realiteten 
går det inte att dra en klar gräns dem emellan, men för vår egen och läsarnas skull har vi ändå 
försökt att dela upp analysen i dessa tre rubriker.  
 
Vi inleder under varje rubrik med en kort rekapitulering av vad vi tidigare skrivit om ämnet. 
Vi försöker sedan att belysa informanternas perspektiv med ett antal citat, för att därefter 
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avsluta varje tema med en kort diskussion. Avslutningsvis knyts hela kapitlet ihop med en 
sammanfattning. 
 
7.4 Demokrati 
I Kulturpropositionen 1996/97:3 (s. 27) slogs det fast att ett av syftena med kulturpolitiken är 
att främja demokrati. Vi såg också att biblioteket tillskrevs ett stort demokratiskt uppdrag när 
man menade att det skulle verka för integration. I Göteborgs stads kulturpolitiska strategi 
menade man till och med att biblioteken har en nyckelfunktion när det gäller att motverka 
segregation och kunskapsklyftor. Vi har också redovisat Dorte Skot-Hansens idéer om att 
biblioteket uppgift inte är att förändra det civila samhället, men att skapa ramar för att en 
kritisk offentlighet skall kunna komma till tals, vilket hon menar är utmärkande för det 
demokratiska samhället. Vad Skot-Hansen skriver om folkbiblioteket, att de värden det skall 
föra fram skall präglas av värdeneutralitet och pluralism, tycker vi väl överensstämmer med 
vad vi vill kalla ett interkulturellt arbetssätt.  
 
  
I: 1 Lägger stor vikt vid att biblioteket har ett demokratiskt uppdrag. Hon menar att de som 
bor i den svenskglesa stadsdel hon arbetar i skall: 
 

… känna att biblioteket är ett positivt ställe och inte som en myndighet, utan att här finns 
människor som dom kan prata med och be om hjälp. 
 

 
Hon tycker att det är en demokratisk fråga att det finns ett bibliotek i stadsdelen: 
 

… det har ju med hela vårt samhälle att göra och det är jätteviktigt, så det är ju liksom sorgligt att 
man drar ner på det…och sedan, jag menar all upplevelse som det kan betyda att använda 
bibliotekets material och så också…det är ju, jag menar det är ju mycket av kärnan i vårt 
demokratiska samhälle. 

 
I: 1 Tycks instämma i styrdokumentens betonande av bibliotekens roll i samhället som något 
viktigt för demokratin.  

 

I: 3 Talar om det demokratiska uppdraget i samband med att hon beskriver en, vad hon kallar 
”social skiktning” i denna svensktäta stadsdel, som hon tycker sig märka. Barnen från en viss 
skola belägen i hyreshusområdet besöker inte biblioteket lika ofta som barnen från skolan i 
det närliggande villaområdet gör. Hon ser bibliotekens  demokratiska uppdrag som att: 

 
Alla skall ha chansen att läsa en bra bok och väljer man inte det så är det okej va, då har man valt 
bort det, men man skall ha chansen att välja. Därför satsar vi på barn, för dom kan vi nå ganska 
rejält i alla fall, inte alla men ändå mycket. Dom vuxna kan man ju inte nå alla, det kvittar ju hur 
man gör va, så når man ju inte alla. 
 

 

Samma informant talar inte i termer av biblioteket som ett socialt rum, utan vi får det 
intrycket att hennes bibliotek använder man på ett traditionellt sätt, såsom det kanske var 
vanligt förr, man kommer dit och lånar böcker för att sedan relativt snabbt gå därifrån igen.  
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I: 4 anser i samband med frågor om bibliotekets uppdrag i hennes svensktäta stadsdel  att: 

 
Vi har ett gemensamt uppdrag då att fylla huset med aktiviteter och program. 

 

Denna informant talar inte specifikt om något demokratiskt uppdrag för biblioteket. Hon säger 
att:  

 
… vi skiljer inte på folk .. och vilket språk dom än pratar med … så … vi behandlar dom alla lika. 
Det är beroende på vad dom söker som är vår uppgift. Och antingen dom är barn eller vuxna eller 
invandrare eller inte så tar man den frågan seriöst.  

 

Denna bibliotekschef vill betona att man behandlar alla lika, alltså att biblioteket är något 
neutralt, och att de som arbetar där kan förhålla sig neutrala till biblioteksanvändarna. Detta 
kan man jämföra med vad informant I: 1 säger: 

 

… inget bibliotek kan klara sig själv ensamt och vi måste följa med i samhällsdebatten och hur det 
ser ut. Man får liksom inte…luta sig över sin egen lilla arbetsuppgift som…det är väldigt farligt att 
inte se vad som händer runt omkring. 

 

Informant 1 verkar ha en viss medvetenhet om att biblioteket förstås påverkas av, och kanske 
påverkar, omvärlden.  

 

När vi diskuterar kultur och traditioner säger I: 2 att de har försökt att uppmärksamma 
Ramadan. När vi frågar vad de gjorde för speciellt då säger hon: 

 

Nej, vi gjorde nog inget. Vi bara satte upp… vi förklarade och satte upp en skylt. Och… men jag 
tänkte att man kanske kan utveckla det och göra någonting. 

 

Samma informant verkar tycka att det är ett dilemma med hur biblioteket bör förhålla sig i 
vissa frågor, hon berättar att det var några (muslimer) som ville be böner på biblioteket, och: 

 
Ja, först tänkte jag att nja vad skall jag säga om det… men så tänkte jag att dom inte… vi har ju 
små rum med datorer, just rum som man kan vara ensam i. Det är inte många, [som frågar] det är 
någon, och han frågade det, men jag tror att han försvann sedan. Så vi har nog inte riktigt tagit 
ställning där, hur vi skall göra. 
 
 

I: 2 berättar också att de haft en utställning med Koranen, att det var en speciell inriktning av 
islam som ställdes ut, och då var det muslimer från en annan religiös inriktning som 
protesterade: 

 

Ja, så man kan ju antingen se det helt… men då skall man ju vara helt neutral och det går nästan 
inte att vara det. Då får man ta emot annat. Egentligen skulle ju biblioteket kunna vara en sådan här 
korsväg liksom, att man kunde mötas med olika åsikter. 
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Med vår tolkning menar den intervjuade här att det inte går att vara helt neutral, då får man 
också ”ta emot annat”, andra åsikter med andra ord. Hon skulle egentligen, som hon säger, 
vilja se biblioteket som ett ställe där olika åsikter bryts mot varandra och att en kritisk debatt 
därigenom kanske kan komma till stånd.  

 
7.4.1 Diskussion: demokrati 
 
Dorte Skot-Hansen menade, med inspiration av Jürgen Habermas, att civilsamhället kan ses 
som en förutsättning för den kritiska reflektion som är knuten till ett demokratiskt samhälle. 
Folkbiblioteket skall inte försöka förändra det civila samhället, utan endast skapa ramar för att 
en kritisk offentlighet skall ha möjlighet att komma till tals. Skot-Hansen vände sig emot den 
moralfilosofiska diskursen om att biblioteket skulle föra fram ”traditionella” värden. 
Värdeneutralitet och pluralism skulle vara ”kodeord” som hon kallade det, för bibliotekets 
verksamhet. ”Ingen må traede in i bibliotekets rum og fole, at hun burde tage hovedtorklaedet 
af …” skriver hon till exempel. (Skot-Hansen, s. 55-56)  
 
Det berör ju frågan som informant 2 upplevde som ett dilemma, skulle man upplåta ett rum på 
biblioteket till en muslim som ville be? Samma informant säger att ”egentligen skulle ju 
biblioteket vara en sån här korsväg liksom, att man kunde mötas med olika åsikter”. Om nu 
värdeneutralitet och pluralism skall vara kodord för biblioteken, så borde man också kunna 
tillmötesgå den som undrar om det finns ett rum att be i. Att man under Ramadan sätter upp 
en skylt som förklarar vad detsamma är för något är inte fel, men det är inte heller något 
särskilt gränsöverskridande arrangemang som leder till en debatt, vilket också informanten är 
medveten om tror vi. 
 
Informant 2 tycks instämma i Skot-Hansens idéer men är osäker på hur dessa skall tillämpas i 
det praktiska biblioteksarbetet, den osäkerheten är något vi misstänker att hon inte är ensam 
om bland verksamma på bibliotek.  
 
Informant 1 säger två gånger under intervjun att biblioteksbesökarna skall känna att 
biblioteket är ett positivt ställe och ”inte som en myndighet”. Vi tror att hon syftar på det 
faktum att den som försöker fly eller invandra till ett europeiskt land i dessa dagar har, med 
den i vårt tycke ogenerösa invandrar- och flyktingpolitik som förs, knappast några odelat 
positiva erfarenheter av myndigheter. Då är det viktigt att biblioteket kan vara en fristad där 
man kan känna sig välkommen och trygg. Det tolkar vi som att denna informant instämmer i 
Skot-Hansens ord om värdeneutralitet och pluralism på biblioteket.  
 
Det demokratiska uppdraget, om vi kallar det så, har man varierande åsikter om. Informant 3 i 
en svensktät stadsdel tycker att det handlar om att alla skall ha tillgång till en god bok, för 
informant 4, även hon i svensktät stadsdel, handlar det om att fylla huset hon arbetar i med 
aktiviteter. De två informanterna i svenskglesa stadsdelar trycker mer på den sociala 
dimensionen av biblioteksverksamheten, alla skall känna sig välkomna till biblioteket.   
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7.5 Kultur 
I styrdokumenten tyckte vi att det framkom en syn på kultur, och kulturella identiteter som 
något stabilt, något som man inte ansåg var processuellt och föränderligt. Vi menade också att 
ett mångkulturellt, och ibland monokulturellt perspektiv, exempelvis som i begreppet 
”kulturarvet”, visade sig i styrdokumenten.  
 
När vi pratar om kultur med informant 1 menar hon att man påverkas av varandras traditioner 
och att man själv kan förändras: 
 

… men det är klart att vi har våra traditioner och det ser olika ut då va, vad vi har med oss i bagaget 
som svenskar att vi … våra traditioner och hur man är van som barn … det är ju så och då får man 
försöka baka ihop allt på något sätt va … 
 

På en direkt fråga om hon ser att kulturen kan förändras svarar hon att både kulturen och man 
själv förändras. Vi upplever att denna informant förmodligen har en syn på kultur som något 
processuellt, två gånger under intervjun säger hon om olika kulturer att man får försöka ”baka 
ihop allting”.  
 
När vi försöker föra in samtalet på kulturell identitet och frågar I: 3 i det svensktäta området 
om hon anser den vara något stabilt, så kopplar inte denna informant ihop frågan med 
integration osv. utan med litteratur ur ett klassperspektiv kanske man kan säga: 
 

Nej, det tror jag inte. Den var nog stabil förut, det fanns en viss värdekonservatism. Om man säger 
att det borgerliga står för ett värde... Gav en svensk författare ut en bok så köptes den boken av 
borgerligheten … det finns inte längre tror jag.  
 

Denna informant kanske har en medvetenhet om det föränderliga i dagens identitetsskapande, 
men talar under hela intervjun i huvudsak om litteratur, alltså utifrån  det  mer snäva estetiska 
kulturbegreppet. 
 
På frågan om hon kan se några kulturskillnader i etnisk bakgrund blir svaret från samma 
informant, I: 3: 
 

Nej, jag kan inte det. Eftersom jag bor i ett sådant område så har jag ingen … men jobbar man på 
ett sådant ställe som det är mera invandrare på så kanske man har mer begrepp om sådant och då 
mer med tanke på jobbet. 

 

Vi frågar hur hon ser på begreppet svenskhet: 
 

… jag tror det finns något typiskt svenskt, men det är svårt, nej, jag kan inte förklara…jag har svårt 
att förklara. 
 

I intervjun som helhet med I: 3 framstår en ovilja att dela med sig av sin egen uppfattning om 
kulturyttringar utöver det litterära.  
 
Informant 4 är inte heller så villig att tala om kultur utöver dess estetiska innebörd. Hon säger 
dock, efter en direkt fråga, att hon anser att vår kulturella identitet är stabil, och hon hänvisar 
till den stadsdel hon arbetar i, den är väldigt homogen. 
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Detta är ett arbetarklassområde om man säger så, det är människor som har … många flyttade hit 
på 50-talet från Majorna, Masthugget från rivningskåkar och fick bad och toalett inne. Så flyttade 
man till sin lilla tvåa och var väldigt nöjd… 

 
Hennes yttrande anknyter alltså till vad vi har sagt tidigare, att kulturell identitet inte enbart 
handlar om etnicitet, utan även om klass och kön osv.  
 

Ja, och det kan man ju se här också. Det är … Man … bor ju här och man är väldigt lika. Man har 
samma värderingar i mycket … 

 
Informanten verkar här mena att den kulturella identiteten är beroende av klassfaktorer, men 
vi vet inte säkert om hon anser att inte också andra faktorer kan medverka i formandet av 
människors kulturella identitet.   
 
Vi frågar informant 2 (svenskglest område) om det kan uppstå konflikter mellan olika grupper 
på hennes bibliotek och hon menar att det förvisso kan uppstå konflikter men att: 
 

… man måste vara lyhörd, man måste liksom se var och en. Att inte ha den här hinnan framför, 
men det är inte lätt alltid […] Dom berikar ju…eller jag menar, dom ger mig en massa. 
 

På frågan om hur hon ser på olika  kulturer visar informanten en medvetenhet om det hybrida 
i kulturen:  
 

… jag tror nog att man kan berika varandras kultur med delar då…från båda håll. Det förändras 
hela tiden. Det måste ju vara en utveckling, det står ju inte still. Det är ju inte så att vi är isolerade 
heller. […] Det har ju varit så här blandat länge, fast då tänkte man inte på det … när valloner och 
alla fransmän och tyskar och dom andra som kom… 
 

 

7.5.1 Diskussion: kultur 
Man kan se att informanterna är väldigt präglade av var deras arbetsplatser är belägna. 
Informanterna i de svenskglesa områdena tenderar att visa på en större medvetenhet om 
kulturers föränderlighet, med Homi Bhabhas ord, att de är hybrida. Informant 1 talar om att 
man måste ”baka ihop allt”, och informant 2 om att man kan berika varandras kultur från båda 
sidor. Samma informant säger dessutom att det har ”ju varit så här blandat länge”, och 
exemplifierar med de fransmän och tyskar som kom till Sverige för länge sedan.  
 
Det tolkar vi som att informanten heller inte gör någon gränsdragning mellan europeisk och 
utomeuropeisk kultur. Många människor som har kommit till Sverige de senaste åren kommer 
ju från andra världsdelar än Europa. (Afrika och Asien till exempel) Informanten gör ingen 
åtskillnad mellan de olika grupper som har invandrat eller flytt till Sverige. I de 
kulturpolitiska målen fann vi som sagt även en eurocentrisk diskurs, som alltså inte visar sig 
här. Svaren talar för ett interkulturellt synsätt.  
 
Informant 3 är också präglad av sin arbetsplats. Hon arbetar i ett område där majoriteten är 
höginkomsttagare och där det bor mycket få invandrare. Till detta bibliotek kommer man 
främst för att låna skönlitteratur, och inte för att använda sig av det man kanske redan har 
hemma, dator och tidskrifter. Vi tror att hon under intervjun främst vill koppla frågor om 
kultur till det snäva estetiska kulturbegreppet, medan man som sagt med postkolonial teori 
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följer det breda antropologiska kulturbegreppet. Informant 4 talar även hon mest om kulturens 
estetiska innebörd, men hon tycks också vara präglad av var hennes arbetsplats är belägen.  
 
7.6 Integration 
I de kulturpolitiska målen som antogs 1996 skriver man till exempel att det är ”en självklar 
kulturpolitisk uppgift att bidra till att människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan 
mötas och ge impulser åt varandra”. (Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 30)  
 
I Bibliotekslagen skriver man att folkbiblioteken ”skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på 
andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”. (§ 8, SFS 
nr 1996: 1596) 
 

Vi frågar I: 1 om hon anser att biblioteket på något sätt kan främja integration: 
  

Ja, det är svårt att vara så positiv att man säger oh… det är naturligtvis en mötesplats och att 
svenskar och invandrare kan mötas… man skall inte ha så stora förhoppningar att åh…man kan 
liksom slänga sig i varandras armar. 

 

Båda de informanter som arbetar i svenskglesa områden verkar ha en rätt pragmatisk 
inställning till bibliotekets roll i integrationsfrågor. Ingen av dem har någon övertro på 
bibliotekets integrationsfrämjande förmåga men tycker ändå att det är viktigt att biblioteket 
finns för invandrarna.  
 
I: 2 säger att det finns en idealbild av att människor möts på biblioteket, men att hon gärna 
skulle vilja att det var så: 
 

… alltså det är ju lite grand som en mötesplats men det är ju .. jag menar så .. inte så att grupper 
integreras med grupper utan det är enskilda isåfall. Enskilda personer som kan möta någon annan 
här på biblioteket, men det sker ju inte i massor så … 

 
 I: 3 menar att det i hennes svensktäta stadsdel finns en, som hon uttrycker det, ”social 
skiktning” och att hon har svårt att se att man från bibliotekets sida skulle kunna göra något 
för att motverka den: 
  

Ja, men det är ingenting som jag mäktar med. Nej, det skulle jag inte kunna… då skulle det vara 
något projekt som man kunde starta då, så att det blir mer folk som kommer, men vi orkar inte med 
sådant, det är för stort . 
 

Vi har i intervjuerna också frågat informanterna om de har några anställda med utländsk 
bakgrund på sina bibliotek. Hos informant 1 finns det ingen anställd med utländsk bakgrund, 
informant 2 har fem anställda bibliotekarier, varav två med utländsk bakgrund. Hos den tredje 
informanten är det fem personer anställda, varav ingen med utländsk bakgrund. Hos 
informant 4 arbetar heller ingen anställd med invandrarbakgrund. Samma informant motiverar 
det med att: 
 

Vi är … så är det väldigt ofta i biblioteksvärlden faktiskt … det är så. Det kan ju ha sin orsak också 
att när man är född här så har man väldigt mycket av kulturen i sig och det man jobbar med va … 
det är naturligt. 
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Kanske man kan tolka det som att det är lämpligast att etniska svenskar arbetar på bibliotek, 
för att de har den svenska kulturen i sig. Det kan kanske tyda på att informanten menar att det 
främst är  ”den svenska kulturen” som skall förmedlas till bibliotekets besökare och ingenting 
annat dvs. att hon ger uttryck för ett monokulturellt synsätt. En annan möjlig tolkning är att 
informanten menar att det finns outtalade värderingar (”det är naturligt”) som är specifika för 
det svenska folkbiblioteket, som det kan vara lättare för en etnisk svensk att förmedla i sitt 
arbete. Vi har funderat över om den så kallade demokratiska folkbildningstraditionen, som vi 
tar upp i slutet av detta kapitel, möjligen har ett finger med i spelet.  
 
Något annat som vi har uppmärksammat i intervjuerna med informanterna i de svenskglesa 
områdena är att de båda spontant tar upp dialogen, lyssnandet, kommunikationen mellan 
personalen och besökarna, och att det är något de upplever som mycket positivt. Informant 1 
säger om personalen:  
 

… att man inte är rädd för att öppna ett samtal och så, för det uppskattar väldigt många invandrare 
att man gör. Många kanske är osäkra på om man talar tillräckligt väl för att våga yttra sig eller så 
där va … men många gånger blir det väldigt fina samtal och sådär va.  

 

Hon berättar vidare om ett samtal hon och en kollega hade med några arabisktalande män:  
 

… samtalet gick vidare, och till slut blev det att vi allesammans diskuterade religion … och en av 
dom hade varit på en sån där pilgrimsvandring till Mecka … och han började berätta hur det var 
och sådär va .. och då blir man lycklig på något sätt … att det finns möjligheter till såna möten. 

 
Samma informant tycker att det är en eländesbild av invandrare som framträder i media: 
 

… men jag vill inte riktigt ställa upp på den bilden va … jag tycker att det känns som att det är 
viktigt att man på något sätt försöker att se saker och ting med humor och vara positiv och så. […] 
Många gånger tänker jag det att herregud det här är ju jätteroligt att se, att det är ett helt annat 
Sverige som växer fram och att det behöver inte vara elände … utan det är något positivt …  
 

Informant 2 talar som sagt också om samtal och humor: 
 

Vi skrattar väldigt mycket. Men vi pratar mycket med varandra, så folk som kommer, dom kan 
också lägga sig i ibland när vi diskuterar, och då pratar dom och så flyter samtalet ut … och sedan 
så kommer det en annan med… 
 

I informant 3: s fall verkar biblioteket inte föra någon dialog, utan denna informant uttrycker 
sig något annorlunda. Hon berättar om hur biblioteket delar ut en bok ur serien ”En bok för 
alla” till alla sjuåriga barn i stadsdelen: 
 

Då får alla som fyller sju år komma hit och hämta en bok och så får de lånekort samtidigt och så är 
föräldrarna med… och så visar vi på vilka böcker det finns … Vi träffar ju då föräldrarna och får 
hit dom och visar på vikten av att läsa… 

 

Vi ”visar på” säger hon, vi visar dom. Här finns kanske ingen antydan om någon dialog tycker 
vi, snarare att ”vi” (som arbetar på biblioteket) har en bestämd uppfattning om vad som är bra, 
och det visar vi ”dom” (dom andra som inte vet).  
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7.6.1 Diskussion: integration 
Vi tycker att de samtal man beskriver i intervjuerna med informant 1 och 2 kan kopplas till 
vad Jürgen Habermas har skrivit om kommunikativ demokrati. (Något som också Dorte Skot-
Hansen hänvisade till.) Fundamentalt för ett interkulturellt arbetssätt tycker vi är att det går 
hand i hand med ett demokratiskt arbetssätt. En grundförutsättning är att alla är lika mycket 
värda och skall lyssnas på förutsättningslöst. Det räcker inte med en formell demokrati, utan 
man måste sträva efter ett deliberativt/kommunikativt demokratiskt arbetssätt. (Se ang. 
Habermas till exempel Liedman, s.533.) 
  
Ett sådant arbetssätt innebär demokratiska samtal som är processinriktade, intersubjektiva och 
vilar på idén om det bättre argumentet. Samtalen sker mellan individer som ömsesidigt ser 
varandra som subjekt (man talar inte till varandra utan med varandra), med en öppenhet för att 
pröva och ta till sig den andres argument och, om de är bättre, göra dem till sina. En sådan 
öppenhet tycker vi oss märka särskilt mycket hos informant 1, men också hos informant 2 när 
hon säger ”Man måste vara lyhörd, man måste liksom se var och en […] Att inte ha den här 
hinnan framför”. Dessa samtal nämns det inte något om hos informant 3 och 4.  
 
Det är också problematiskt att ett så litet antal människor med en annan bakgrund än den 
svenska återfinns inom bibliotekarieyrket. Borde bibliotekarierna utgöra ett representativt 
urval av Sveriges befolkning? Med anställda med olika kulturella bakgrunder kan dessutom 
olika perspektiv brytas mot varandra, och en ömsesidig dialog kanske skapas.   
  
7.7 Sammanfattning av intervjuanalysen 
 
Vad man tydligt kan se är att informanterna är mycket präglade av var deras arbetsplats är 
belägen. De som arbetade i stadsdelar där majoriteten av de boende är invandrare tyckte vi 
uttryckte sig på ett sätt som vi tolkade som interkulturellt. Man talade om att ”baka ihop allt” 
och om kulturer som berikade varandra osv. Det fanns en medvetenhet om kulturers 
föränderlighet, att kulturer är att se som hybrida, snarare än åtskilda från varandra.  
 
Däremot kanske denna processuella och icke-statiska syn på kultur inte alltid visar sig i den 
sociala praktiken. Det gav också intervjun med informant 2 en antydan om, när hon talade om 
informationen man satte upp angående Ramadan,  och om den muslimska mannen som ville få 
tillgång till ett rum att be i. Detta är dock något som vi inte har haft för syfte att, eller 
möjlighet till, att undersöka i denna uppsats.  
 
Både informant 1 och 2 tycks instämma i att biblioteket skall vara ett rum för värdeneutralitet 
och pluralism. Informant 2 gjorde heller inte någon gränsdragning mellan europeisk och 
utomeuropeisk kultur. I de kulturpolitiska målen fann vi som sagt även en eurocentrisk 
diskurs, som alltså inte visar sig här.  
 
Informant 4 säger angående vilka nationaliteter som arbetar på biblioteket: ”Det kan ju ha sin 
orsak också att när man är född här så har man väldigt mycket av kulturen i sig och det man 
jobbar med va … det är naturligt.” Det skulle eventuellt kunna tyda på att hon anser att det 
framförallt är den svenska kulturen som skall förmedlas till bibliotekets besökare, dvs. att hon 
ger uttryck för ett monokulturellt synsätt. Den kultur man är född i är den kultur som skall 
förmedlas.  
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Informant 3 är också präglad av sin arbetsplats. Vi tror att hon under intervjun främst vill 
koppla frågor om kultur till det snäva estetiska kulturbegreppet, medan man som sagt med 
postkolonial teori följer det breda antropologiska kulturbegreppet. Denna informant nämner 
inte heller några samtal eller någon dialog med biblioteksbesökarna, utan talar om att de som 
arbetar på biblioteket visar dom som kommer hur viktigt det är att läsa, och vad som finns. 
Här talas det inte om någon process, utan snarare tolkar vi det som en monolog från de som 
vet bäst.  
 
Det demokratiska uppdraget, om vi kallar det så, har man varierande åsikter om. Informant 3 i 
en svensktät stadsdel tycker att det handlar om att alla skall ha tillgång till en god bok, för 
informant 4, även hon i svensktät stadsdel, handlar det till exempel om att fylla huset hon 
arbetar i med aktiviteter. Informant 1 tycktes instämma i styrdokumentens betonande av 
biblioteken som något oumbärligt för demokratin.  
 
Vi noterade också hur få antal av de anställda som var invandrare på tre av dessa fyra 
bibliotek. Utan att kunna hänvisa till några statistiska fakta om detta, så törs vi ändå gissa att 
det inte finns så gott om bibliotekarier med utländsk bakgrund på folkbiblioteken i Sverige. 
Vad det kan bero på vet vi inte, men vi kan spekulera i om inte den så kallade demokratiska 
folkbildningstradition som har funnits på biblioteken under lång tid inte har ett finger med i 
spelet.   
 
Hedemark och Hedman refererar i sin magisteruppsats om användardiskurser till vad Joachim 
Hansson, forskare vid högskolan i Borås, skriver i sin avhandling om den demokratiska 
tanken bakom biblioteket som bildningsinstitution: 
 

Både Hansson (1999) och Talja (en forskare uppsatsförfattarna har refererat till dessförinnan, vår 
anm.) menar att den demokratiska tanken bakom biblioteket som bildningsinstitution i själva verket 
är något av en illusion. De beskriver båda hur en samhällelig elit skapat en institution där folket 
erbjuds bildning och förädling genom att få ta del av den legitima ”högkvalitativa” kulturen. 
Funktionen hos en sådan institution är därmed snarare fostrande och kontrollerande än 
demokratisk. Folkbildningsdiskursen rymmer i sin förlängning, en syn på användaren såsom 
varande i behov av bildning och som någon vars personliga preferenser förefaller underordnade. 
(Hedemark och Hedman, 2002, s. 39)  
 

Vi tror att idén om att folket skall erbjudas bildning och förädling kanske fortfarande finns 
kvar. De som skall förmedla denna högkvalitativa kultur, bibliotekarierna, kan då inte utgöras 
av de människor som man på biblioteket betraktar som utsatta och i behov av hjälp, 
invandrarna. Detta är dock inte något som vi har haft för avsikt att utforska närmare i denna 
uppsats. 
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8. Resultat och diskussion 
 
Frågan om olika gruppers och minoriteters rätt till ”erkännande” sträcker sig långt utanför 
kulturpolitiken. Istället för att diskutera kring erkännande har vi valt att tala om ett 
interkulturellt tänkande som knyts till en rättvis distribution, till dialog och demokratiskt 
deltagande. 
 
Som svar på vår första frågeställning har vi kommit fram till att styrdokumenten präglas av en 
mono- och mångkulturell diskurs. Vid en första läsning av dokumenten framstod de som 
öppna och toleranta, men efter att ha gått igenom texterna ett antal gånger visade det sig att 
det fanns en underliggande diskurs. Det visade sig att de styrdokument som bibliotekarien 
skall följa i sitt arbete speglar en mångkulturell (och i vissa fall en monokulturell) syn. Hur 
skall man tolka det ideologiskt?  
 
Ideologier skapas i ett samhälle där det existerar dominansrelationer på grundval av bland 
annat klass och kön menar Fairclough, och etnicitet vill vi tillägga. De kulturpolitiska 
dokumenten är utformade av människor som besitter makt, det gör att vad som förmedlas i 
dokumenten därigenom också ges legitimitet. De som har makt att formulera problemen i 
samhället, och i kulturpolitiken, formulerar också orsakerna till problemen. Orsakerna här 
fokuseras på kulturell olikhet.  
 
Vi tror, såsom det framgår av vår teoretiska grund, att de med makt väljer att fokusera på 
erkännande av kulturell olikhet istället för att tala om social rättvisa. Det gör att eventuella 
problem framställs som något hos individen, istället för den förda ojämlika politiken. 
Samhälleliga strukturella orättvisor döljs med tal om kulturkrockar.  
 
Ideologier är, enligt Fairclough, som sagt ”… betydelsekonstruktioner som bidrar till 
produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer” …[…]. Man skulle i det 
här fallet kunna tala om att den mångkulturella diskursen innefattar en kulturalistisk ideologi. 
Kulturalisering talade också Michael Azar om i vår teoretiska bakgrund. Här förklaras 
begreppet med forskaren Alexandra Ålunds ord: 
 
 

Såväl i svensk forskning om etniska relationer som institutionell ideologi och praxis är 
fokuseringen på kulturella skillnader, snarare än likheter, idag förhärskande. De problem som i 
realiteten snarast är förbundna med sociala ojämlikheter och spänningar ”kulturaliseras”, det vill 
säga förstås i termer av snäva etniska och kulturella avgränsningar. / …/ Kulturellt generaliserande 
och universella distinktioner döljer lätt reellt existerande sociala problem och motsättningar. 
(Ålund, 1994, citerad ur Hammarén, 2001, s. 238) 
 

 
När man i de nationella och i de lokala kulturpolitiska målen poängterar att mötet mellan olika 
kulturer kan leda till nya spännande uttryck, måste premissen därmed vara att de människor 
som invandrar eller flyr till Sverige bär med sig en, jämfört med den svenska, fundamentalt 
annorlunda kultur. Detta leder just till en fokusering på skillnader istället för på likheter (och 
har dessutom drag av exotism).  
 
Man kan, mot bakgrund av vad som sagts, förmoda att den kulturalistiska ideologi som vi 
tycker finns i den mångkulturella diskurs vi har undersökt inte leder till någon förändring av 
maktrelationerna, utan snarare till en reproduktion av den rådande ordningen.  
 Eller med Michael Azars ord:  
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”Utlänningarna”, ”svartskallarna”, ”invandrarna”, ”de andra” etc., utgör betecknande element som 
täcker över klassmotsättningarna genom att placera dem i ett ”skillnadens register” som ger 
ideologiskt alibi åt den rådande inkomstfördelningen och politiska maktfördelningen.” (Azar, 2001,  
s. 69)  

 
Med andra ord, invandrare förblir ”De Andra” som mäts mot normen, den vita, västerländska 
mannen.  
 
Vår andra frågeställning var huruvida denna diskurs även var den utmärkande hos de 
yrkesverksamma på folkbiblioteket. För att få veta hur bibliotekarier talar kring detta har vi 
genomfört en kvalitativ intervjustudie, där vi samtalat med fyra bibliotekschefer kring några 
teman med anknytning till interkulturella frågor. 
 
Vår intervjuundersökning visar att det finns ett nära samband mellan var man arbetar och hur 
man ser på kultur. Det visade sig att den mono/mångkulturella diskursen (sättet att tala) som 
sågs i styrdokumenten, fanns det också tendenser till hos två av de intervjuade, de som 
arbetade i stadsdelar med ett mycket litet antal boende med utländsk bakgrund.  
 
En annan diskurs, vad vi kallar en interkulturell sådan, visade sig hos de intervjuade vilka 
arbetade i stadsdelar där majoriteten av de boende har en utländsk bakgrund. De intervjuade 
med ett mono/mångkulturellt perspektiv bidrar till att reproducera den hierarkiska och statiska 
kulturdiskurs som fördes fram av makthavarna. Varför man är så präglad av arbetsplatsens 
lokalisering kan ha olika orsaker. Den första tanken är att man i sitt arbete dagligen möter 
många människor med utländsk bakgrund, och att man då utvecklar ett interkulturellt synsätt. 
Men det kan ju också vara så att man avsiktligt söker sig till denna arbetsplats för att man 
redan har en medvetenhet om dessa frågor.       
 
I vår begränsade studie tycks det vara så att det snarare är bibliotekariens förhållningssätt än 
styrdokumenten som har betydelse för vilken kulturdiskurs som finns på biblioteket. Det säger 
sig självt att vår studie inte är representativ för biblioteksvärlden i stort. Däremot är det 
intressant att vi tycker oss kunna urskilja två helt olika förhållningssätt hos de 
yrkesverksamma bibliotekarier som ändå verkar inom samma organisatoriska struktur.  
 
Kulturpolitikens uppgift sägs det officiellt är att stödja, och inte att styra. Att det 
överhuvudtaget existerar styrdokument måste trots det betyda att vad som sägs där skall vara 
normerande för hur verksamma inom den kulturpolitiska sektorn skall arbeta. Därför är det 
också illavarslande att man i officiella dokument visar upp en mono/mångkulturell syn. Vår 
studie, att undersöka kulturpolitiska mål utifrån ett postkolonialt perspektiv, är endast ett litet 
nedslag i vad som hade varit intressant att studera på fler nivåer i en större undersökning.   
 
Vår intervjuundersökning visade dessbättre upp en mer hoppfull bild av framtiden. Under 
förutsättning att människor av olika bakgrund överhuvudtaget möts, och att det finns platser 
att mötas på, så kan kanske en större förståelse och medvetenhet utvecklas. Slutligen, för att 
återvända till vad Zygmunt Bauman skrev i den artikel vi hänvisade till i inledningen av 
denna uppsats: 
 

…if returned to the problematics of social justice where they belong, recognition claims and the 
policy of recognition turn into a recipe for dialogue and democratic participitation. (Bauman 2001, 
s. 146) 
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9. Sammanfattning 
 
Bakgrunden till vårt val av uppsatsämne har varit vårt gemensamma intresse för vad som 
brukar kallas det mångkulturella samhället. Vi har varit nyfikna på hur kulturpolitiken och 
folkbiblioteken hanterar frågor som relaterar till begrepp som mång- och interkultur. Våra 
huvudsakliga frågeställningar har varit dessa: 
 
• Vilken syn på kultur, utifrån ett postkolonialt perspektiv, finner vi i de dokument som 

skall vara styrande för folkbiblioteken? 
 
• Hur talar man om kultur, demokrati och integration bland dem som själva är 

yrkesverksamma på folkbiblioteken? Är deras syn på kultur överensstämmande med vad 
som uttrycks i styrdokumenten? 

 

För att få svar på vår första frågeställning har vi analyserat några av folkbibliotekets 
styrdokument för att se om dessa kännetecknas av ett mono/mångkulturellt eller ett 
interkulturellt perspektiv. För att reda ut den andra frågeställningen har vi, genom intervjuer, 
undersökt hur några företrädare för folkbibliotek i Göteborg talar om demokrati, sin syn på 
kultur och integration. I det nuvarande och det framtida Sverige möter vi och kommer ofta att 
möta människor med en annan bakgrund än den svenska. Det finns en förhoppning om att vi 
kan bemöta dessa människor på ett mer tillfredsställande sätt om vi i vårt yrkesliv såsom 
bibliotekarier försöker vara medvetna om interkulturella frågor.  
 
I vår uppsats tar vi upp en del av den kritik som har förekommit angående Charles Taylors 
diskussion om erkännande av olika etniska grupper. Olika särarters behov skall sättas i fokus 
enligt Taylor. Vi menar att detta leder till en betoning av skillnader, till exempel kulturella 
sådana. Zygmunt Bauman, sociolog, menar att frikopplandet av individens rättigheter från 
kravet på social rättvisa också ger en grund för skapandet av olikhet. Människor söker sig till 
en gruppidentitet för att rättfärdiga eller förklara en ojämlik ekonomisk och social 
distribution.  
 
Det gör att problem som i realiteten är förbundna med sociala ojämlikheter och spänningar 
”kulturaliseras”, det vill säga förstås i termer av snäva etniska och kulturella avgränsningar. 
Bauman med flera menar att faran med erkännandekonflikterna är att de undantränger 
kampen för omfördelning av till exempel ekonomiska resurser. 
 
Vår teoretiska grund har varit den postkoloniala teoribildningen, med kända namn som bland 
annat Edward Saids. Postkolonialismen kan beskrivas som en analys av globala 
maktrelationer i ett historiskt perspektiv, med antagandet att kolonialismen har fortsatt att 
prägla världen och kulturellt identitetsskapande även efter det att den formellt har upphört.  
 
Inom postkolonialismen utgår man ifrån ett brett kulturbegrepp och ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Man utgår också ifrån att det aldrig har funnits några oblandade och homogena 
kulturer. Man kan istället se kulturer som hybrida, i en ständigt omskapande process av gamla 
och nya betydelser. Kulturell identitet måste förstås dels kontextuellt, i sitt historiska 
sammanhang, dels relationellt, genom vad den står i relation till. Man menar bland annat att 
identitet konstitueras och definieras i termer av skillnader, alltså i relation till vad man inte är 
eller inte vill vara. I diskussioner om det mångkulturella samhället brukar det vara 
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föreställningar om ”invandraren” och ”invandrarkultur” som utgör vad som kan kallas ”Den 
Andra” i relation till vilket ”det svenska” definieras. 
 
I vår textanalys har vi använt oss av ett diskursanalytiskt förhållningssätt baserat på kritisk 
diskursanalys i Norman Faircloughs tappning. Som social praktik står diskurs i ett dialektiskt 
förhållande till andra sociala dimensioner menar Fairclough. Det betyder att man kan anta att 
det finns samhälleliga strukturer som inte är enbart diskursiva, till exempel ekonomiska 
sådana, och att diskursiva och icke-diskursiva element samspelar.  
 
Fairclough menar också att diskurs fungerar ideologiskt. Diskursiva praktiker bidrar till att 
skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan 
etniska minoriteter och majoriteten. Dessa effekter betraktas som ideologiska effekter. För 
Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte belyser 
förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 
strukturerna. Det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar textanalys och 
social analys, menar Fairclough. Vi har därför, förutom att i vår uppsats analysera texter, 
försökt redovisa vissa sociala strukturer såsom bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, språk- 
och utbildningspolitik. 
 
När vi gått igenom bibliotekens styrdokument har vi fokuserat på de svenska kulturpolitiska 
målen, så som de utformades i proposition 1996/97:3, Kulturpolitik. Vi har därefter tittat 
närmare på Bibliotekslagen, som ju ingår i densamma. I uppsatsen har även Göteborgs lokala 
kulturpolitiska mål, Kulturpolitisk strategi, analyserats.  
 
I analysen av de nationella och de lokala kulturpolitiska målen har vi, med hjälp av begrepp 
centrala inom postkolonial teori, försökt visa att en mångkulturell, och ibland till och med en 
monokulturell diskurs, till skillnad från en interkulturell sådan, är det som dominerar i 
dokumenten. Vi visar att en statisk och icke-processuell syn på kultur är den framträdande i 
texterna, snarare än en syn på kulturer som hybrida. Vi tar även upp etnicitetsbegreppet som, 
när det används i texterna, övervägande gäller för människor med annan etnicitet än den 
svenska.  
 
Som svar på vår första frågeställning har vi alltså kommit fram till att styrdokumenten präglas 
av en mono- och mångkulturell diskurs. Sammantaget kan man säga att de diskurser som 
finns i texterna snarare bidrar till att reproducera ett tänkande präglat av Vi och De Andra, än 
till att förändra de rådande maktförhållandena.  
 
Vid analysen av de fyra intervjuer vi gjort har vi tydligt kunnat se att informanterna är mycket 
präglade av var deras arbetsplats är belägen. De som arbetade i stadsdelar där majoriteten av 
de boende är invandrare uttryckte sig på ett sätt som vi tolkade som interkulturellt. De två 
informanter som var verksamma i områden där majoriteten boende är svenskar uppvisade en 
mer monokulturell syn. Vi noterade även den bristande representationen av invandrare 
anställda på tre av dessa fyra bibliotek. I vår intervjuundersökning framkommer det att det 
tycks vara bibliotekariens eget förhållningssätt snarare än styrdokumenten som har betydelse 
för vilken kulturdiskurs som finns på biblioteket.  
 
Vi tror, såsom det framgår av vår teoretiska bakgrund i uppsatsen, att de med makt väljer att 
fokusera på erkännande av kulturell olikhet, istället för att tala om social rättvisa. Det gör att 
eventuella problem framställs som något hos individen, istället för som problem hos den förda 
ojämlika politiken. Samhälleliga strukturella orättvisor döljs med tal om kulturkrockar.  
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Berätta om arbetet på detta bibliotek. 
 
Hur ser förutsättningarna ut för att kunna bedriva verksamheten? 
 
Hur många anställda är ni? 
 
Finns det några anställda med utländsk bakgrund? 
 
Har folkbiblioteken ett demokratiskt uppdrag? 
 
Finns det en skillnad mellan hur etniska svenskar och invandrare använder biblioteket? 
 
Vad lägger du i begreppet kultur? 
 
Vad anser du om ”kulturkrockar”, varför de uppstår? 
 
Om vi säger ordet kulturell identitet, hur skulle du vilja definiera det? 
 
Tror du människors kulturella identitet är något stabilt? 
 
Varför tror du att segregationen ökar? 
 
Kan biblioteket göra något för att minska segregationen? 
 
Hur ser du på begreppet svenskhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


