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1 Inledning 
 

Under mina första år som vikarie på folkbibliotek har jag vid flera tillfällen stött på rasistiska 

åsikter. Vid ett tillfälle stod jag ensam i informationsdisken när en besökare började tala 

nedsättande om två vuxna som befann sig med tre små barn i bibliotekets barnavdelning. 

Besökaren drog långtgående slutsatser om dessa personer utifrån deras klädsel, som 

besökaren tolkade som ”muslimsk”. ”De gör ju inget annat än att föda barn”, sade hen och 

sökte mitt medhåll. Jag ifrågasatte uttalandet, samtidigt som jag funderade på om jag som 

bemanningsanställd vikarie kunde be personen lämna biblioteket med hänvisning till att alla 

ska känna sig välkomna i biblioteksrummet – vilket hen motverkade med sitt uppträdande.  

 

Både jag och besökaren vid disken passerar som ”vita” och ”svenska”. Det finns 

undersökningar som indikerar att detsamma gäller för många anställda på bibliotek (se 

Kultwatch 2018). Besökarna i barnavdelningen gjorde inte det. Det gör inte heller en 

betydande andel av dem som städar på de dussin folkbibliotek jag har vikarierat på.  

 

Den typ av situationer och de förhållanden jag beskrivit ovan – som jag menar kan förstås i 

termer av rasism och diskriminering – tycks hittills inte ha rönt något större intresse inom 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning i Sverige. Det har däremot integration 

gjort. Faktum är att integrationsforskning inte sällan utgår från föreställningar om ”invandrade 

kvinnor” som bär likheter med de som besökaren vid informationsdisken gav uttryck för. 

Sådana föreställningar kommer jag att granska i den här uppsatsen.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Många utredare och forskare har visat att strukturell/institutionell diskriminering1 och rasism 

är en central del av det svenska samhället – i arbetslivet, vården, utbildningsväsendet, 

rättsväsendet, politiken, kulturen och medierna (se t.ex. SOU 2005:56; SOU 2006:79; de los 

Reyes & Wingborg 2002; Gardell 2011; Wolgast, Molina & Gardell 2018).  

 

                                                        
1 de los Reyes och Wingborg (2002, s. 75) skiljer på individuell, institutionell och strukturell diskriminering. 
Dessa hänger ihop på så vis att ”[d]en strukturella diskrimineringen, som genomsyrar samhällets organisering 
och ideologiproduktion, ger näring till såväl individuella handlingar som institutionella praktiker”. Jag använder 
begreppsparet strukturell/institutionell diskriminering för att uppmärksamma det system av under-
/överordning som förekommer i organisationer och på arbetsplatser (institutionell diskriminering) såväl som en 
mer övergripande samhällsordning som bidrar till negativ särbehandling av ”de Andra” (jfr SOU 2005:41, s. 32). 
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Förhållandena är liknande på ett europeiskt plan. I ett forskningsprojekt om institutionell 

rasism diskuterar Masoud Kamali (2009) paradoxen att europeiska länder ser sig själva som 

öppna, demokratiska samhällen som står för mänskliga rättigheter, samtidigt som det dagligen 

förekommer diskriminering i nämnda samhällen och politiska rörelser som drivs av rasistiska 

ideologier gör stora framsteg. Denna paradox är enligt flera forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, däribland Todd Honma, också närvarande i biblioteksvärlden: 

 
All too often the library is viewed as an egalitarian institution providing universal access to 
information for the general public. However, such idealized visions of a mythic benevolence tend 

to conveniently gloss over the library’s susceptibility in reproducing and perpetuating racist 

social structures found throughout the rest of society. (Honma 2005, s. 2)  

 

Var befinner sig den svenska biblioteksvärlden i detta landskap? Hur förhåller sig 

bibliotekssverige till rasism? Det är frågor som ligger till grund för denna uppsats.   

 

Under 2010-talet har svenska biblioteks förhållningssätt till rasism aktualiserats i flera 

offentliga debatter, till exempel kring Tintin i Kongo och barnboksfiguren Lilla hjärtat samt 

vad gäller bibliotekens inköp och urval av böcker med en mer eller mindre uttalad rasistisk 

agenda. Dessa debatter har diskuterats i bibliotekspress, studentuppsatser och i antologiform 

av bibliotekschefen Nick Jones (2014). Flera bibliotek har också drivit kampanjer på temat 

”Bibliotek mot rasism”2. Jag har dock valt att rikta min blick mot den paradox som Todd 

Honma beskrev ovan, som handlar om bibliotekets roll i ett samhälle genomsyrat av rasism. 

Därför kommer jag att fokusera på integration, ett för biblioteken aktuellt vardagsbegrepp, 

och dess relation till rasism.  

 

Närmare bestämt är jag intresserad av att undersöka vilka föreställningar om samhället och 

dess invånare som kommer till uttryck i biblioteksvärldens användning av begreppet 

integration. Jag anser inte att det är naturgivet vem som ska integreras i vad – utan att detta 

skapas av biblioteksaktörer (med flera) genom hur man skriver, talar och i övrigt agerar.  

 

Denna ansats är ett försök att resonera kring några av de frågor kring normer, diskriminering 

och rasism som har lyfts av yrkesverksamma bibliotekarier i Sverige, däribland Nick Jones 

(2012, 2014), Lena Grönlund (2012) och Lisbeth Stenberg (2012). Den sistnämnda skriver i 

antologin Det mångspråkiga biblioteket: 

                                                        
2 Till exempel i Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Varberg.  
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[J]ag tror att det är dags att bibliotekssverige verkligen reflekterar över frågor om institutionell 
diskriminering. Hur vidmakthåller folkbiblioteken skillnader mellan vi och dom i samhället? 

Hur skulle biblioteken kunna arbeta för att göra skillnad och bidra till att överbrygga de klyftor 
som hotar att åstadkomma oläkliga sår i människor och samhället? (Stenberg 2012, s. 96) 

  

Gemensamt för begreppen rasism och integration är att de bygger på en uppdelning av 

människor i ”vi” och ”dem”. Då en del av den process som skapar och upprätthåller rasism är 

”görandet av De Andra” (se SOU 2005:56; SOU 2006:79), anser jag det relevant att 

undersöka om – och i så fall hur – detta sker inom integrationsdiskurser.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är således att undersöka vad biblioteksdiskurser kring integration gör med 

förståelsen av – och förhållningssättet till – rasism. Detta ämnar jag undersöka genom att 

studera diskurser om integration i en rapport inom den nationella biblioteksstrategin: Kliv 

fram! Bibliotek, segregation och integration (Stenquist 2018).3 Mitt fokus är vilka problem 

integration förväntas lösa och i vilken mån frågor om makt och strukturell diskriminering 

kommer till uttryck inom diskursen/diskurserna. Min övergripande frågeställning är:  

 

Hur påverkar biblioteksdiskurser om integration möjligheten att förstå och förhålla sig till 

rasism som ett strukturellt problem? 

 

Ett underliggande antagande är som sagt att rasism och integration är begrepp som bygger på 

en konstruerad uppdelning av människor. Eftersom jag är intresserad av hur dessa 

uppdelningar konstrueras – och dess konsekvenser – har jag valt att använda postkoloniala, 

intersektionella och diskursanalytiska perspektiv. Jag återkommer till dessa. Först ska jag 

presentera de delfrågor som ska hjälpa mig att besvara min övergripande frågeställning: 

 

• Hur framställs de problem som bibliotekens integrationsarbete förväntas kunna lösa? 

• Vilka tystnader går att identifiera i det empiriska materialet, dvs. vad lämnas 

oproblematiserat i diskurser om bibliotek och integration? 

• Vilken bild av Sverige och svenskhet konstrueras i materialet?  

• Vilka förståelser av rasism blir möjliga utifrån ovanstående diskurs/er om integration 

och Sverige/svenskhet i en bibliotekskontext? 

                                                        
3 För en närmre beskrivning av rapporten, se kapitel 4.5, ”Empiriskt material”. 
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1.3 Disposition och läsanvisningar 
 

Efter detta inledande kapitel kommer jag i kapitel 2, ”Bakgrund”, att ge en kontext till mitt 

empiriska material, som alltså är en rapport om bibliotek och integration. Jag går översiktligt 

igenom svensk integrationspolitik samt kritik som riktats mot densamma. Då begreppet 

”integration” aldrig uttryckligen definieras i mitt empiriska material, avser jag med detta 

kapitel att ge läsaren en förförståelse för hur begreppet används inom den svenska 

statsapparaten. Detta ser jag som en relevant utgångspunkt med tanke på att den rapport jag 

ska analysera är beställd av Kungliga biblioteket (KB), som är en svensk myndighet.  

 

Kapitel 2.3, ”Rasismens diskurs – då och nu”, handlar om hur jag förstår och använder en rad 

för uppsatsen centrala begrepp som rasism, diskriminering, rasifiering och rasismens diskurs.  

 

I kapitel 3 går jag igenom tidigare forskning och annan litteratur som – i likhet med min 

ansats – undersöker kopplingar mellan integration/mångfald och rasism i en 

bibliotekskontext. Flera av de forskare jag hänvisar till är verksamma i ett nordamerikanskt 

sammanhang, där användningen av begreppet ”race/racial” inte enkelt går att översätta till 

svenska eftersom språkanvändningens kontext ser olika ut. Då det skulle föra för långt bort 

från uppsatsens fokus att gå in på dessa skilda kontexter i detalj har jag i forskningsöversikten 

behållit vissa av de engelska termerna. 

 

I kapitel 4, ”Teori och metod”, introducerar jag de postkoloniala och intersektionella teorier 

som jag använder i analysen, samt ger exempel på dess relevans för biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning. Jag förklarar också på vilket sätt Carol Bacchis 

diskursanalytiska metod ”What’s the problem represented to be” lämpar sig för mitt projekt.  

 

Kapitel 5, ”Analys”, är uppsatsens centrala del. Indelningen utgår här från de två diskurser 

som jag har identifierat i mitt empiriska material. Svaret på mina forskningsfrågor får läsaren 

främst genom att läsa analyskapitlet i sin helhet. Men jag sammanfattar också resultatet i 

uppsatsens avslutande diskussion, där jag också relaterar mitt resultat till tidigare forskning.    
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2 Bakgrund 
 

2.1 Integrationspolitik i Sverige 
 

En fråga som löper genom uppsatsen är vad användningen av begreppet integration gör, i det 

här fallet i en rapport inom den nationella biblioteksstrategin. En viktig utgångspunkt är att 

begreppet inte har någon ”sann” innebörd utan att det fylls med betydelse/r genom diskursiva 

praktiker. I kapitel 4.3 går jag närmre in på diskursbegreppet, men med ”diskursiv praktik” 

avser jag här hur begreppet används, vilken förförståelse detta förutsätter, vilken bild av 

samhället som skapas genom denna användning och vilka effekter det får.  

 

För att placera min empiri (dvs. rapporten Kliv fram!) i sin samhälleliga kontext ska jag nu gå 

igenom hur begreppet integration används inom den svenska statsapparaten och vilka 

kopplingar det bär till två andra för uppsatsen centrala begrepp – diskriminering och rasism.  

 

Sveriges nuvarande integrationspolitik utgår från den integrationspolitiska propositionen 

(prop. 97/98:16), som slår fast att Sverige är ”ett land med etnisk och kulturell mångfald”, och 

att detta bör utgöra en utgångspunkt i integrationspolitiken. Här framhålls också att 

integrationspolitiken ska innefatta ett förebyggande arbete mot diskriminering och rasism.  

 

Regeringen 2014-20184 beskriver målet för integrationspolitiken i Sverige som ”lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (prop. 

2017/18:1 Utgiftsområde 13). Enligt regeringen uppnås detta mål främst genom vad som 

kallas generella insatser inom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, sjukvård och boende, men 

även genom riktade åtgärder för ”nyanlända invandrares” etablering (ibid.).  

 

När integrationspolitiken ska utvärderas lägger regeringen tung vikt vid lönearbete: ju fler 

”utrikes födda” som har ett heltidsarbete, desto bättre har integrationen lyckats.5 Regeringen 

nämner indirekt att utrikes föddas etablering påverkas av diskriminering på arbetsmarknaden 

(prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 13, Bilaga 1, s. 4). Diskriminering är dock inget som mäts 

eller berörs i utvärderingen av integrationspolitiken.  

                                                        
4 När jag hädanefter skriver ”regeringen” avser jag den regering, bestående av Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet, som regerade 2014-2018.  
5 Andra indikatorer på lyckad integration är, enligt regeringen, avklarad utbildning, arbete som motsvarar ens 
utbildningsnivå samt upplevelse av att ha en god hälsa (prop. 2017/18:1).  
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Svenska myndigheter – såsom Kungliga biblioteket, som ansvarar för arbetet med den 

nationella biblioteksstrategin – har ett uttryckligt ansvar för att genomföra integrations-

politiken. Myndigheter ska ”beakta samhällets etniska och kulturella mångfald” när de 

bedriver och utformar sin verksamhet, ”verka för lika rättigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk eller kulturell bakgrund” samt ”i sin verksamhet särskilt motverka alla former 

av etnisk diskriminering” (SFS 1986:856). Lika rättigheter och möjligheter kopplas alltså ihop 

med ett samhälle fritt från diskriminering.  

 

2.2 Kritik mot integrationspolitiken 
 

Integrationspolitiken har kritiserats för bristande fokus på att motverka diskriminering (SOU 

2005:56; SOU 2006:73; de los Reyes & Molina 2005), för otydlighet (Riksrevisionen 2005) 

och för att bidra till ökad segregation i samhället (SOU 2006:73).  

 

Att integrationspolitiken paradoxalt nog bidrar till segregation har delvis att göra med att 

politiken bygger på en diskurs där ”invandrare” ses som problem (SOU 2006:73; se även 

Riksrevisionen 2005). Politiken har därmed förstärkt ett ”vi-och-dem-tänkande”.  

 

I antologin Det slutna folkhemmet drar Dahlstedt & Lindberg liknande slutsatser. De 

konstaterar att integrationspolitiken är fast i frågeställningen ”hur ’vi’ kan hjälpa ’dem’” och 

att det ”saknas en diskussion om hur man angriper de breda rasifierade mönster av över- och 

underordning som präglar skiktningen på arbetsmarknaden, i partier och fackföreningar, i 

boendet och skolan” (Dahlstedt & Lindberg 2002, s. 21). Integrationspolitiken kommer inte 

att lyckas – i bemärkelsen att minska ovan nämnda klyftor – om den enbart fokuserar på ”det 

positiva med ’mångfald’” och att förändra individers attityder, skriver forskarna (ibid. s. 25), 

som i stället framhåller att politiken måste ta tag i institutionaliserad över- och underordning.  

 

Som framgått av ovan menar många forskare och utredare att svensk integrationspolitik vilar 

på ett problematiskt görande av ”vi” och ”dem”, och att integrationspolitiken i högre 

utsträckning behöver handla om att motverka strukturell diskriminering och rasism.  
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2.3 Rasismens diskurs – då och nu 
 

Självbilden av Sverige som ett av världens mest toleranta länder i vilket rasism endast är av 

marginell samhällsrelevans står inte i samklang med den rad empiriska studier som under de 
tre senaste decennierna systematiskt har visat att rasism i olika grad har en inverkan på 

socialt liv inom i princip alla samhällsarenor. (Wolgast, Molina & Gardell 2018, s. 14) 

 

De två begrepp som denna uppsats kretsar kring är integration och rasism. Precis som 

integration är rasism ett begrepp som ges olika betydelser i olika sammanhang, vilket citatet 

ovan illustrerar. I en nutida, svensk kontext är det inte ovanligt att rasism associeras till 

högerextremism (de los Reyes & Molina 2005; Jämte 2013) eller okunskap och bristande 

moral (Wolgast, Molina & Gardell 2018; Jonsson 1995). I biblioteksvärlden har sådana 

reducerande förståelser av rasism problematiserats av bland andra Nick Jones (2012), som 

menar att de osynliggör den vardagliga, strukturella rasismen:  
 

Rasism tycks i det offentliga samtalet på något sätt alltid befinna sig någon annanstans, 

endera i en svunnen tid, eller på en annan plats, men inte här mitt i det demokratiska 
samhället. (Jones 2012, s. 54) 

 

Min förståelse av rasism är att den är en integrerad del av det svenska samhället (jfr SOU 

2005:56). Som jag nämnde i det inledande kapitlet präglas samtliga delar av det svenska 

samhället av strukturell/institutionell diskriminering. Paul Lappalainen påpekar i utredningen 

Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige att denna diskriminering måste 

förstås i relation till rasistiska normer och föreställningar:  

 
Föreställningen att människors egenskaper och förmågor kan kopplas till kultur, etnicitet 

och ras – rasism – tycks vara den norm som möjliggör denna systematiska etniska åtskillnad 

och över- och underordning, dvs. en etnisk maktordning. (SOU 2005:56, s. 447)  

 

Således förstår jag strukturell/institutionell diskriminering och rasism som tätt 

sammankopplade företeelser. Jag har här inte möjlighet att gå djupare in i denna 

begreppsdiskussion. Vad som är viktigt för läsaren av denna uppsats att bära med sig är att jag 

ser rasism och diskriminering som något som inte (enbart) kan hänföras till enskilda rasister. 

Vidare kan diskriminering/rasism förekomma utan att det finns en avsikt – vilket kommer att 

bli synligt i min analys.   
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Rasism tar sig olika uttryck i olika tider och på olika platser, och måste därför analyseras 

utifrån sin historiska kontext. Något som är viktigt för denna uppsats att ta fasta på är den 

västerländska vetenskapens roll för rastänkandet, vilket jag går närmre in på i kapitel 4. Här 

ska jag nöja mig med att påminna om en svensk vetenskapsmans bidrag till ”vetenskapen”. 

Carl von Linné delade inte bara in djur och natur i arter, utan även människor:  

 
Människoarten rymde enligt Linné varieteterna europé, asiat, afrikan och indian, samt 
ytterligare några monstruösa inslag. Enligt Linné präglades européen av sitt skarpsinne och 

styrdes av lag, afrikanen av sin lättja och styrdes av nycker. (Behtoui & Jonsson 2013, s. 

175).  

 

Även om Linnés idéer inte är lika accepterade i dag, fortsätter rasismen att verka. Wolgast, 

Molina och Gardell (2018) har till exempel genom statistisk analys visat att afrosvenskar 

diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. De får ”lägre lön än personer ur den övriga 

befolkningen med motsvarande yrke och utbildningsnivå” och ”det lönar sig mer för personer 

i den övriga befolkningen än för afrosvenskar att skaffa sig en högre utbildning” (ibid. s. 50).6  

 

Wolgast, Molina och Gardell använder begreppet rasifiering för att beskriva den process och 

de idéer som utgör grunden för diskrimineringen av afrosvenskar. Begreppet hjälper till att 

synliggöra att kategorier som ”svensk”, ”afrosvensk” eller ”muslim” inte är naturgivna – utan 

att sådana föreställt enhetliga grupper skapas och återskapas ”med hänvisning till olika 

kriterier som i en viss tid och på en viss plats anses särskilt betydelsefulla, som exempelvis 

hudfärg, utseende, namn, religion, kultur, språk, födelseort eller föräldrars och farföräldrars 

födelseort” (ibid. s. 18). Härigenom blir det också möjligt att se att den etniska hierarki som 

positionerar (vissa) nordeuropéer högst upp och icke-européer längst ner på skalan inte har att 

göra med essentiella, oföränderliga olikheter (de los Reyes & Molina 2005, s. 295).  

 

Rasifiering är en komplex process som bygger på djupt rotade, för givet tagna föreställningar. 

En sådan föreställning, som bidrar till att upprätthålla rasism, har att göra med den svenska 

nationella självbilden, ”särskilt den självgoda synen på svenskheten som tolerant och 

solidarisk” (Dahlstedt & Lindberg 2002, s. 13). Rasifiering är alltså en särskiljande process 

                                                        
6 Rapportförfattarna definierar i studien afrosvenskar som dels ”alla personer mellan 20 och 64 år som är födda 
i Afrika söder om Sahara” och ”alla personer i samma åldersintervall som är födda i Sverige men har minst en 
förälder som är född i Afrika söder om Sahara”. Med kategorin ”övrig befolkning” avses ”samtliga personer vars 
båda föräldrar är födda i Sverige och samtliga personer som själva fötts eller har minst en förälder som fötts i 
ett annat land som inte tillhör regionen sub-sahariska Afrika” (Wolgast, Molina & Gardell 2018, s. 9).    
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som både skapar och skiljer ut ”de Andra” och skapar ett ”Vi”, en föreställd gemenskap 

(Behtoui & Jonsson 2013, s. 189).  

 

Dagens rasism beskrivs ofta som ”kulturell rasism” (de los Reyes & Molina 2005; Wolgast, 

Molina & Gardell 2018). Behtoui och Jonsson beskriver kärnfullt vad det handlar om: 

 
Vad som igår hette rashierarkier kallas idag kulturskillnader. Eftersom kulturgränserna för 
många västerlänningar sammanfaller med nationens eller den europeiska gemenskapens 

gränser, är det den utomeuropeiska invandringen som utgör problemet, vilket betyder att 

alla de frågor som tidigare påstods gälla ”rasen”, numera sorterar under rubriken 
”invandring”. (Behtoui & Jonsson 2013, s. 179, kursivering i original) 

  

Deras resonemang visar varför begrepp som ”invandring” och ”nation” inte är neutrala. 

  

För att knyta ihop min förståelse av rasism och rasifiering ska jag slutligen introducera ett 

begrepp som jag återkommer till i uppsatsen, nämligen rasismens diskurs. Behtoui och 

Jonsson använder begreppet för att beskriva rasismens mångtydighet och föränderlighet. De 

ser rasifiering som en produkt av tre faktorer, vilka tillsammans bildar ett utestängnings-

system som i sin tur avgör ”hur rasismen kommer till uttryck, hur den rättfärdigas, vilka som 

drabbas av den och vilka som tjänar på den” (Behtoui & Jonsson 2013, s. 194). De tre 

faktorerna beskriver forskarna så här: 

 
För det första vilar rasifieringen eller den rasistiska praktiken på kunskapsdoktriner om 
rasmässiga, etniska, moraliska och andra skillnader mellan grupper. För det andra består 

den av en tro på gemensamma kollektiva grunddrag, normalt uttrycka i termer av kulturell 

tillhörighet som fångas väl av Benedict Andersons (1993) uttryck ”föreställd gemenskap”. 
För det tredje bygger rasifieringen och rasismens praktik alltid på formella eller informella 

metoder för kanalisering och kontroll av människoflöden över geografiska, ekonomiska, 

politiska, kulturella eller språkliga gränser. Dessa tre element konstituerar vad man skulle 
kunna kalla rasismens diskurs i varje givet samhälle. (Behtoui & Jonsson 2013, s. 194) 
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3 Litteratur- och forskningsöversikt 
 

I ovanstående genomgång har jag lyft fram några centrala drag i det samhälle som biblioteken 

i Sverige verkar i. I detta kapitel kommer jag att gå igenom forskning och annan litteratur som 

är relevant för denna uppsats att förhålla sig till. Eftersom mitt syfte är att undersöka och lyfta 

fram kopplingar mellan integration och rasism i en bibliotekskontext, kommer jag framför allt 

att gå igenom källor som behandlar biblioteks förhållningssätt till rasism samt 

biblioteksrelaterad forskning som uttryckligen problematiserar integrationsbegreppet.7  

 

I en nordisk kontext saknas det i princip forskning som uttalat behandlar bibliotek och rasism. 

I ett nordamerikanskt sammanhang har flera forskare påpekat att det finns en oförmåga att 

diskutera rasism och vithetsdominans i biblioteksvärlden (se t.ex. Brook, Ellenwood & 

Lazarro 2015; Honma 2005; Hudson 2017). Frågor om rasism – i bemärkelsen ett fenomen 

som strukturerar och genomsyrar hela samhället – tycks omgärdas av tystnad.  

 

Honma ger ett exempel på hur den amerikanska biblioteksföreningen, American Library 

Association (ALA), osynliggör rasism då de beskriver mångfald som en fråga om att 

biblioteksbesökare behöver kunna se sig själva i bibliotekets samlingar och personal eftersom 

”[s]eeing yourself makes you less of a stranger, more of a friend” (Honma 2005, s. 10). 

Honma kritiserar detta förhållningssätt för att sakna en koppling till ras och rasism: “the focus 

on concepts such as ‘diversity’ and ‘ethnicity’ elides any mention of race, problematically 

divorcing these terms from the distinct power relations of their racialized meanings” (ibid.). 

Jag tolkar det som att Honma menar att ALA osynliggör de maktförhållanden som gör att det 

överhuvudtaget behöver uttalas att (vissa) besökare behöver få “se sig själva” på biblioteket.  

 

När begreppet mångfald eller etnicitet används utan en maktförståelse, kan det alltså fyllas 

med innebörder – i stil med ”Everyone is different, and isn’t that special” som Lorna Peterson 

(1996, s. 172) ironiskt har beskrivit termen multikulturalisms intåg i biblioteksvärlden – som 

utesluter en förståelse av att den ”olikhet” som (vissa) människor tillskrivs också har 

funktionen att rangordna människor i en hierarki.  

                                                        
7 Detta medför att en hel del forskning om bibliotek och integration (med fokus på nyanlända, bibliotek som 
mötesplats och biblioteks roll för skapandet av socialt kapital) inte tas upp i denna uppsats. För en 
forskningsöversikt över dessa områden, se t.ex. Audunson, Essmat & Aabø 2017 och Pilerot & Lindberg 2018. 
Jag tar inte heller upp forskning om bibliotek och nationella minoriteter, men vill påpeka att det i sådan 
forskning (se t.ex. Hansson, Ahlryd & Vigur 2010) framkommer resultat som skulle kunna förstås i termer av 
diskriminering/rasism.   



 11 

Förutom Honma och Peterson har flera forskare som verkar i en nordamerikansk kontext 

uppmärksammat hur mångfaldsdiskurser – i vilka jag menar att integration kan sägas ingå8 – 

kan ha som effekt att osynliggöra strukturell rasism.  

 

Enligt David James Hudson (2017) förstås till exempel ”mångfald” inom biblioteks- och 

informationsvetenskap som ett evigt värde snarare än en historisk konstruktion. I enlighet 

med denna förståelse hyllar biblioteksvärlden den mångfald som olika ”racial identities” tänks 

bidra med, och gör mångfald till ett mål i sig – till Den Antirasistiska Strategin – samtidigt 

som dominansförhållanden och hierarkier görs till en icke-fråga.  

 

Inom denna diskurs ses nutiden som antirasistisk och rasism som en olycklig kvarleva från det 

förflutna, vilket enligt Hudson gör det svårt att förstå hur ”racial domination” fortfarande 

påverkar människors liv. Om man ser ”ras” som en historiskt konstruerad och föränderlig 

kategori, blir det enligt Hudson otillräckligt att hylla mångfalden av ”racial identities”. 

Hudson vill i stället uppmärksamma hur mångfald har uppstått i en viss historisk kontext som 

en specifik strategi för ”racial governance”. Med andra ord vill han byta fokus från 

individuella identiteter till att förstå identiteters funktion i upprätthållandet av maktstrukturer.  

 

Vad Hudson beskriver kan, anser jag, förstås i ljuset av den skiftning från biologiskt till 

kulturellt betonad rasism, som jag beskrev i kapitel 2.3. Under efterkrigstiden var en 

rasbiologisk syn på olikhet som något negativt inte längre lika gångbar, men västvärlden var 

enligt Hudson fortfarande i behov av att upprätthålla ”the racially differentiated structures of 

internally and externally enacted colonial exploitation and dispossession upon which Western 

states had historically depended for their very existence” (Hudson 2017, s. 24).  

 

Här har diskursen om kulturell olikhet och mångfald haft funktionen att inkludera icke-vita i 

nationen, samtidigt som den har gjort det möjligt att utmåla icke-vita som kulturellt 

annorlunda och reproducera underordning (ibid.). En central poäng med Hudsons 

resonemang, anser jag, är att det synliggör varför det är problematiskt att separera förståelsen 

av rasism och mångfald/integration.  

 

                                                        
8 I ett svenskt sammanhang hänger begreppen mångfald och integration ofta tätt ihop. Till exempel framhåller 
Myndigheten för kulturanalys (2017, s. 19) att mångfald – i betydelsen ”etnisk och kulturell mångfald” – är ett 
centralt begrepp inom integrationspolitiken, och de los Reyes (2001, s. 190) har beskrivit mångfald som ett 
”samlingsbegrepp för integrationsinsatser i arbetsliv och samhällsliv”. 
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Samma problematik har även lyfts av Caidi, Ghaddar och Allard:  
 

What do librarians miss when they approach diversity and inclusion from a narrow 

perspective that does not consider the intersecting histories and systems that oppress and 
marginalize those that are imagined as other? (Caidi, Ghaddar & Allard 2017, s. 393) 

 

De påpekar att ”färgblindhet” – med vilket de avser en liberal föreställning om att ”ras” inte 

spelar någon roll – bidrar till att upprätthålla snarare än utmana rasistiskt förtryck (ibid. s. 

394). Caidi, Ghaddar och Allard undersöker detta tema bland annat genom att diskutera 

bibliotekens förhållningssätt till migration och flykt. De konstaterar att människor som flytt 

till västvärlden i flera fall har mötts av rasistiska migrationslagar – vilket speglar den politiska 

utveckling som Kamali (2009) beskrev i inledningen till denna uppsats.  

 

Vidare placerar västerländska stater in människor på flykt i kategorier som är knutna till olika 

nivåer av rättigheter och möjligheter, där exempelvis flyktingstatus i Sverige ger fler 

rättigheter än om man bedöms vara alternativt skyddsbehövande (Migrationsverket 2017), 

medan rättigheterna för människor som nekats skydd eller av andra skäl är ”papperslösa” är 

starkt begränsade (se Sager, Holgersson & Öberg 2016). Enligt Caidi, Ghaddar och Allard 

(2017) är det centralt för biblioteken att inte okritiskt använda sådana kategoriseringar av 

människor i sin verksamhet om man menar allvar med att vara till för alla.  

 

Även om nordamerikanska förhållanden inte rakt av går att översätta till svenska 

förhållanden, menar jag att forskningen är relevant också i ett svenskt sammanhang. 

Problematiken har på olika sätt lyfts av såväl biblioteksbesökare som biblioteksanställda i 

Sverige – om än inte inom svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning.  

 

Från ett användarperspektiv har skribenten Samira Motazedi, som flydde till Sverige efter att 

ha dömts till döden i Iran, skrivit om det bemötande hon fick när hon försökte skaffa lånekort. 

När hon kom till bibliotekets informationsdisk blev hon nekad, med hänvisning till att hon 

inte kunde legitimera sig med ett svenskt personnummer. Upplevelsen beskriver hon så här: 

 
Jag undrar vad de tänkte att böckerna skulle utsättas för om jag fick tillgång till dem. Eller 

om de trodde att jag med kortet i hand plötsligt skulle kunna utsätta biblioteket för något 

hemskt. Vad var det de fruktade som gjorde att de var tvungna att mer eller mindre slänga 
ut mig, inte med våld, men med den där attityden? (Motazedi 2017, s. 55) 
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Utifrån Caidi, Ghaddar och Allards (2017) diskussion ovan, går det att se bemötandet av 

Samira Motazedi som ett exempel på när bibliotek har använt nationalstatens kategoriseringar 

i stället för att (självständigt) ta ställning till vad ”bibliotek för alla” ska innebära. 

 

En bibliotekarie som uppmanat bibliotekariekåren till en angränsande form av självkritik är 

bibliotekarien Lena Grönlund (2012), som efterlyst en diskussion om hur bibliotekarier 

upprätthåller normer i biblioteksrummet. Grönlunds utgångspunkt är att bibliotek inte är 

neutrala platser – de är lika präglade av maktstrukturer i samhället som andra institutioner: 
 
Bilden av bibliotek som demokratiska och neutrala förmedlare av universell kunskap tas 

dock fortfarande ofta för given. Men det är viktigt att förstå att även här pågår 

normbefästningsprocesser, även här skapas föreställningar om verkligheten. (Grönlund 
2012, s. 27) 

 

I synnerhet vill Grönlund att biblioteken aktivt ska förhålla sig till vithet som norm, och ger i 

sin text i Biblioteksbladet konkreta exempel på frågor som biblioteksanställda kan diskutera 

för att medvetandegöra sig om maktpositioner och förgivettagna perspektiv.  

 

Nick Jones (2012) diskuterar frågor om rasism och folkbibliotek i textsamlingen Försök att 

förstå. Folkbibliotek, rasism och platsens politik. Jones beskriver hur han under sin tid som 

bibliotekarie i Alby i Stockholm blev medveten om vilka begränsningar språket innebär: 
 

Det blir så tydligt att språket aldrig bara beskriver en verklighet. Det tar ställning och 

skapar en verklighet. Tänk på några ord som ofta förknippas med Alby, ord som 

segregation, integration, mångkulturell, problemförort, invandrare etcetera. Vet vi vad dessa 
ord betyder och vad det är för verklighet de försöker beskriva? (Jones 2012, s. 17, 

kursivering i original)       

 

Jones kopplar denna begränsning till förekomsten av en tvingande, dominerande ”kunskap” 

om Alby, som inte går att bortse från. Vad han beskriver kan med andra termer benämnas som 

en bibliotekaries möte med en dominerande politisk integrationsdiskurs, vilken jag 

återkommer till i analysen av mitt empiriska material.    

 

Tidigare nämnda Lisbeth Stenberg (2012) diskuterar frågor om strukturell rasism, segregation 

och mångspråkig verksamhet i antologin Det mångspråkiga biblioteket. Stenberg uppmanar 

biblioteken att granska sig själva för att ”försöka fördjupa förståelsen för hur en 
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slentrianmässigt bedriven verksamhet medverkar till ojämlikhet” (Stenberg 2012, s. 96). Som 

exempel beskriver Stenberg hur vissa bibliotek lägger oproportionerligt mycket resurser på 

deckare jämfört med inköp av litteratur på andra språk än svenska och litteratur om 

flerspråkighet, som svarar mot behov hos ”nya svenskar”. Här behövs enligt Stenberg en 

diskussion om hur biblioteken fördelar resurser och lever upp till sitt uppdrag (ibid. s. 107). 

 

Den vänsterorienterade föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) har också lyft diskussionen, 

bland annat i ett temanummer om antirasism där två skribenter frågar sig:  

 
Vilken självbild har biblioteket? Att vi står med en gåva – våra värderingar och vår 
demokrati som vi ska skänka till de ”utsatta” förortsborna. […] Ger man utrymme för att 

vara många olika saker i mötet med sitt bibliotek och inte enbart ses som en kategori – som 

exempelvis ”den nyanlände invandraren” eller ”ungdomen”? (Berge & Willstedt 2012, s. 
13)  

 

Bibliotek i Samhälle (2016) har även tagit fram ett manifest för det antirasistiska biblioteket. 

Ett sådant bibliotek sätter, enligt BiS, ”arbetet mot diskriminering och för inkludering i 

centrum” och ”motverkar aktivt rasistiska strukturer och uttryck”. Manifestet beskriver också 

vad som krävs för att förverkliga det antirasistiska biblioteket på lokal och nationell nivå.    

 

Slutligen finns ett antal studentuppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som 

behandlar integration, mångkultur och mångfald på sätt som kan sägas ligga nära min uppsats 

vad gäller tema och teoretiska perspektiv (t.ex. Axelsson & Jansson 2015; Söderberg 2015; 

Ekblad & Padellaro 2005). Min förhoppning är att min uppsats kan komplettera dessa, till 

exempel genom att anlägga ett uttalat fokus på rasism och diskriminering.  
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4 Teori och metod 
 

4.1 Postkolonial teori och dess användning inom bibliotek- och 
informationsvetenskap   

 

Mot bakgrund av ovanstående genomgång av forskningsläget, har jag funnit det nödvändigt 

att använda teoretiska perspektiv som har växt fram utanför biblioteks- och 

informationsvetenskap (BIV) för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Todd Honma 

formulerar väl varför BIV behöver teoretisk input ”utifrån”:  

 
A disturbing trend in the literature of LIS9 is the way in which racial difference is seldom 

articulated. In other words, what counts as “universal” knowledge is an unquestioned and 
unacknowledged white perspective. While this of course is a product of Enlightenment 

values and positivist philosophical trends, I would also argue that this is a distinct product 

of whiteness and white racial privilege in particular. In the field of LIS, this white 
epistemological tradition allows the formation of white Eurocentric knowledge to emerge as 

the legitimate form of knowledge that shapes and informs the discipline. (Honma 2005, s. 

15) 

 

Flera yrkesverksamma bibliotekarier (Grönlund 2012; Jones 2012; Stenberg 2012) har också 

uppmärksammat behovet av att ifrågasätta vithetsnormer, kolonialt arv och eurocentrism i 

biblioteksvärlden. Det är dessa förhållanden som ligger bakom mitt val att använda 

postkoloniala teorier. Vidare handlar valet om den maktproblematik som jag vill studera: 

 
Postkoloniala studier undersöker hur diskurser om orättvisor och ojämlikheter i världen så 
ofta kommer att handla om skillnader, egenskaper, etnicitet, kulturella olikheter istället för 

att uppmärksamma skillnader i tillgång till makt och resurser. (Lundahl 2002, s. 15) 

 

Postkoloniala teoretiker påminner om att den västerländska kunskapsproduktionen om 

människor “har använts för att legitimera geopolitiska orättvisor” (Landström 2001, s. 8). 

Postkoloniala feminister har också lyft fram hur androcentrism är en central beståndsdel i 

traditionell västerländsk kunskap (de los Reyes 2011). Att utmana denna kunskapsproduktion 

är alltså centralt för postkoloniala forskare (ibid.).  

                                                        
9 LIS, library and information studies, är den engelska beteckningen för BIV, biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
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Denna utmaning har antagits av flera BIV-forskare, däribland Melissa Adler (2017), som har 

lyft fram hur de dominerande systemen för kunskapsorganisation i biblioteksvärlden – såsom 

Dewey decimalklassifikation (DDK) – bygger på rasistiska föreställningar. Enligt Adler har 

dessa kunskapsstrukturer bidragit till att naturalisera ”certain racialized assumptions and 

associations” (Adler 2017, s. 5) – strukturer som är en central del av biblioteken än i dag. 

Adler lyfter bland annat fram att när Melvil Dewey 1876 publicerade DDK, som många 

svenska bibliotek numera använder, var det inte tänkt att afroamerikaner skulle använda 

biblioteken. Detta reflekteras fortfarande i DDK och andra dominerande kunskapssystem 

(ibid.). Som Rubin (2016) har påpekat dröjde det också till 1960-talet innan afroamerikaner 

– i samband med medborgarrättsrörelsen – fick tillträde till de amerikanska biblioteken. Innan 

dess hade afroamerikaner inte varit välkomna alls – eller så hade biblioteken delat upp sin 

service med separata entréer, samlingar och läsplatser för svarta och vita (Rubin 2016, s. 69).  

 

Adler framhåller att klassifikationssystemen bör ses som en del av ett större projekt – som 

handlade om att skapa ”a master narrative about the United States and regulating populations 

through documentation and classification” (Adler 2017, s. 4). Denna berättelse byggde på en 

universalisering av vithet och exkludering av afroamerikaner.  

 

Honma (2005) utmanar i artikeln ”Trippin over the color line – the invisibility of race in LIS” 

den dominerande kunskapsproduktionen med hjälp av bland andra den feministiska 

teoretikern Sandra Harding, som har påpekat att västerländsk kunskap bör ses som en lokal 

kunskap, ”so that the work of nonwestern and nonwhite scholars are not simply viewed as 

peripheral fields of thought” (Honma 2005, s. 16).  

 

Av detta följer också, enligt Honma, att BIV inte bara behöver “addera” marginaliserade 

perspektiv till ett kunskapsfält som i grunden är formerat “by racial and racist projects” (ibid. 

s. 18). Med hänvisning till den postkoloniala teoretikern Chandra Talpade Mohanty menar 

Honma att BIV snarare behöver inse att marginaliserade röster har förändrat 

kunskapsproduktionen i grunden, vilket har möjliggjort vetenskapliga frågeställningar som 

lyfter fram snarare än döljer dominansförhållanden, privilegier och konflikter inom akademin.  

 

Även BIV-forskarna Hope A. Olson och Melodie J. Fox (2010) anser att postkoloniala 

tänkare, såsom Gayatri Chakravorty Spivak, har något att tillföra BIV. I Spivak ser de inte 

bara en forskare som lyckas skapa broar mellan teori och praktik – de framhåller också att 
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Spivak kan ”help us to look at ourselves – to constantly question our presumptions and 

institutions and to unlearn our privilege” (Olson & Fox 2010, s. 307-308).  

 

Postkolonial teori intresserar sig för kolonialismens effekter under olika tider och på olika 

platser (Olson & Fox 2010). Enligt postkoloniala teoretiker präglas världen fortfarande av 

kolonialismen, och – nog så viktigt – av det antikoloniala motståndet (Lundahl 2002). Vidare 

försöker dess företrädare ”tänka bortom de gränser och identiteter som instiftats under 

kolonialismen” (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2005, s. 16, kursivering i original).   

 

Att tänka bortom fixerade gränser är också en central poäng med intersektionella analyser, 

som många postkoloniala – i synnerhet feministiska – forskare använder. Intersektionalitets-

begreppet har sitt ursprung i en antirasistisk kritik av ”vit feminism”, som gick ut på att 

synliggöra maktrelationer inom feminismen (de los Reyes och Mulinari 2005, s. 15). Den 

förståelse av intersektionalitet jag utgår från handlar just om att granska hur makt(relationer) 

konstrueras – inte minst genom det binära kategoriseringstänkande (t.ex. infödd/utlänning) 

som osynliggör ”andra identitetsskapande faktorer och andra erfarenheter av förtryck” (ibid. 

s. 127). En intersektionell poäng som jag särskilt kommer att lyfta är hur konstruktioner av 

kön alltid är rasifierade (ibid. s. 10), vilket blir synligt i mitt empiriska material.    

 

Andra postkoloniala teman av särskild vikt för denna uppsats är kritiken mot ”nationen” som 

en ”naturlig” gemenskap, undersökningar av hur stora delar av mänskligheten utesluts från 

”universella” mänskliga rättigheter och hur rasistiska diskurser har varit och är centrala i 

västerländsk kunskapsproduktion (Landström 2001; Lundahl 2002).  

 

Begreppet kunskap är på många sätt centralt för – och omdiskuterat inom – BIV. Även i den 

praktiska biblioteksverksamheten står tillgängliggörande av kunskap och kunskapsförmedling 

i centrum. Med postkoloniala feministers insikter om att kunskap är ”ett maktfält som 

språkligt och historiskt konstituerar den sociala ordningen” (de los Reyes 2011, s. 237), blir 

det i ett bibliotekssammanhang viktigt att förhålla sig till det faktum att den dominerande 

kunskapsproduktionen är en ”grundläggande komponent i det koloniala projektet” (ibid.).  

 

Utifrån mina frågeställningar väcker detta tankar om vems kunskap om integration som ska 

ligga till grund för bibliotekens arbete och vilken kunskap om det svenska samhället 

biblioteken ska förmedla till personer som invandrat. Och vidare: upprätthålls eller utmanas 

rådande (makt)ordningar i bibliotekens arbete med – och kunskapande om – integration?  
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Postkoloniala teorier är influerade av poststrukturalismen, som bland annat lyfter fram 

språkets betydelse för sociala relationer, politik och identiteter (Eriksson, Eriksson Baaz & 

Thörn 2005). Språkets betydelse är också central i den metod jag ska använda, diskursanalys. 

Innan jag går närmre in på diskursanalys som metod ska jag beskriva den syn på kunskap som 

ligger till grund för den här uppsatsen, liksom för valet av metod.   

 

4.2 Kunskapssyn  
 

Både postkolonial teori och diskursanalys utgår från att kunskap har att göra med språk och 

makt. De bygger också på antagandet att ”verkligheten” är en social konstruktion. Detta ska 

inte förstås som att det bara existerar idéer och inga materiella ting. Vad det 

socialkonstruktionistiska synsättet framför allt uppmärksammar är att ”verkligheten” ser olika 

ut beroende på vem som betraktar den samt när och varifrån den betraktas (jfr Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Begrepp som ”integration” och ”rasism” ges till exempel olika 

innebörd beroende på vem som använder begreppen och i vilket sammanhang.      

 

Vidare bygger såväl postkoloniala teorier som diskursanalys på en kritisk inställning till 

etablerad/förgivettagen kunskap och utgår från att ”den sociala världen konstrueras socialt 

och diskursivt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). Detta medför bland annat att man 

inte anser att människor har några ”inre essenser”. Det är centralt för min uppsats, då 

föreställningen att människor har inneboende olikheter har utgjort – och utgör – en grund för 

diskriminering och rasism (jfr de los Reyes 2001).  

 

Därför anser jag också att det i bibliotekssammanhang är viktigt att inte utgå från en fixerad 

förståelse av biblioteksanvändare (jfr Frohmann 1994), i det här fallet mer specifikt den tänkta 

grupp som ska ”integreras”. Olson och Fox (2010) skriver, inspirerade av Spivak:  

 
Our users are most at risk of being essentialized by us as we develop policies, services, and 

standards for them. Even if we think we are helping, we may be forming an ideology 
harmful to a marginalized group or culture. (Olson & Fox 2010, s. 305) 

 

Av ovanstående följer också att jag är kritisk mot den positivistiska synen på kunskap (jfr 

Olsson 2010, Honma 2005) som något som objektivt går att fastställa genom observationer av 

en ”faktisk verklighet”, liksom idén om att forskare kan vara neutrala. Kunskap ser jag som 

socialt och historiskt situerad, vilket kort sagt innebär ett erkännande av att maktrelationer 
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påverkar kunskapsproduktionen10 (jfr Nationella genussekretariatet u.å. b). Här är det på sin 

plats att nämna att en sådan kunskapssyn inte är främmande inom BIV, den delas av forskare 

som använder en eller annan form av kritisk teori (se Leckie, Given & Buschman 2010).  

 

I enlighet med denna tradition ser jag god (eller robust) kunskap som väl underbyggda 

tolkningar av ”verkligheten”. Genom att inta denna forskarposition vill jag också synliggöra 

att det som länge har betraktats som objektiv, neutral kunskap har använts för att legitimera 

förtryck av exempelvis personer som kategoriserats som kvinnor och/eller svarta.  

 

4.3 Diskursanalys  
 

En metod som lämpar sig väl att använda utifrån ovanstående utgångspunkter är 

diskursanalys. Diskursanalyser syftar inte till att söka absoluta ”sanningar” utan studerar hur 

verklighetsbilder skapas (Wildemuth 2009), i mitt fall till exempel hur ”svenskhet” 

konstrueras i texter om integration.  

 

Centralt i diskursanalys är språket och hur det används. Ett grundantagande är att språket inte 

speglar ”en redan existerande verklighet” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15) utan att 

människor skapar verkligheten med hjälp av språket. Detta är viktigt att poängtera för mitt 

projekt, då det synliggör att biblioteksvärldens sätt att uttrycka sig kring integration och 

rasism inte (bara) beskriver ”hur det är”. Framför allt gör det någonting: det påverkar 

biblioteksmedarbetares, besökares, icke-besökares och politikers förståelse av begreppen och 

sätter ramar för vad som är möjligt att tänka och uttrycka, liksom vad som anses möjligt och 

önskvärt att göra eller inte göra och vem som eventuellt bör göra något.   

 

I kombination med postkolonial teori kan diskursanalys undersöka hur vissa språkhandlingar 

bär koloniala mönster som aktiverar stereotyper och fördomar (Lundahl 2002, s. 18).   

 

Uppfattningen att språket i viss mån konstruerar verkligheten är en central del av 

diskursbegreppet. Men diskurs är, enligt min mening, inte bara språk eller språkanvändning 

(jfr Olsson 2010, s. 65). Enligt min förståelse kan människors yttranden och texter snarare ses 

som manifestationer av diskurser. Det vill säga, vad någon skriver om exempelvis integration 

                                                        
10 Jag utvecklar resonemanget om situerad kunskap i kapitel 4.5.1.  
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ser jag inte som ett direkt uttryck för den personens inre sanning utan som en representation 

av sätt att tala om och förstå integration i personens sociala och historiska sammanhang.  

 

Det råder ingen enighet om den exakta innebörden i ”diskurs”, vilket inte heller är att förvänta 

med tanke på hur diskursanalytiker ser på betydelser. Snarare än att söka en fast, beständig 

betydelse är poängen just att synliggöra hur betydelser förändras över tid i olika sammanhang.  

 

Däremot är det självklart viktigt att beskriva hur jag använder begreppet i denna uppsats. Jag 

förstår diskurs i Foucaults mening som både ”language and practice” (Hall 2001, s. 72, 

kursivering i original). Jag ansluter mig således till de diskursanalytiker som med diskurs inte 

enbart menar språklig praktik utan även icke-språklig praktik. Enligt Stuart Hall har Foucault 

försökt överbrygga just denna uppdelning mellan ord och handling: 

 
Discourse, Foucault argues, constructs the topic. It defines and produces the objects of our 

knowledge. It governs the way that a topic can be meaningfully talked about and reasoned 
about. It also influences how ideas are put into practice and used to regulate the conduct of 

others. (Hall 2001, s. 72)  

 

En central del av Foucaults förståelse av diskursbegreppet är att diskurs inte bara reglerar hur 

människor kan tala om, förhålla sig till och producera kunskap om ett visst ämne. Diskurs 

begränsar och förhindrar oss också från att tala om, förhålla oss till och producera kunskap 

om samma ämne på andra sätt än det som diskursen reglerar (jfr Hall 2001). Detta kommer 

jag att återkomma till i analysen av mitt material.  

 

Bernd Frohmann har argumenterat för användbarheten av en Foucault-inspirerad 

diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, framför allt vad gäller 

att studera ”the ways in which information, its uses and its users are discursively constructed” 

(Frohmann 1994, s. 119). Frohmann framhåller att det ökade intresset inom BIV för 

informationsanvändaren innebär en möjlighet att fördjupa kunskapen om ”how their 

identities, and especially their information needs, are constructed in theoretical discourses” 

samt hur detta är kopplat till makt (Frohmann 1994, s. 133). Diskursanalysen kan, enligt 

Frohmann, utmana föreställningen om användares identiteter (såsom unga vuxna, kvinnor) 

som ”naturliga” (ibid. s. 134). Dessa idéer kommer jag att relatera till i min analys.  
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En annan forskare som har lyft fram viktiga aspekter av diskursanalys i ett BIV-sammanhang 

är Hope A. Olson (1997), som har föreslagit en metod för feministisk dekonstruktion för BIV. 

Dekonstruktion används av många diskursanalytiker för att få syn på hur binära motsatspar – 

såsom ”svensk” och ”utlandsfödd” i integrationsdiskurser – är konstruerade och hierarkiskt 

ordnade. Hierarkin skapas genom konstruktionen av ömsesidigt uteslutande motsatser, där 

den ena är vad den andra inte är (ibid.). Jag kommer inte att applicera Olsons metod i sin 

helhet, däremot kommer jag att relatera till den när jag dekonstruerar föreställningar om Vi 

och Dem i mitt empiriska material.  

 

4.4 What’s the problem represented to be-ansatsen 
 

De utmärkande drag för diskursanalys som jag har gått igenom ovan återfinns hos Carol 

Bacchi, vars metod för diskursanalys – ”What’s the problem represented to be” (WPR)-

ansatsen – jag kommer att använda i den här uppsatsen. Bacchis syn på diskurs bygger till 

stora delar på Foucaults idéer, som jag beskrev ovan. Bacchi poängterar att även om den 

kunskap som diskurser producerar är socialt konstruerad, går den inte enkelt att bortse ifrån: 

 
The point to remember is that these ’knowledges’ do not exist apart from the statements that 

constitute them. In this sense, they are fictions. However, they are powerful fictions due to 

their commonly accepted status as truth. Calling something a ’discourse’ means putting its 
truth status into question. (Bacchi 2009, s. 35)   

  

WPR-ansatsen granskar hur olika sociala och politiska problem framställs – eftersom detta 

”påverkar vad vi anser bör göras” (Boréus 2015, s. 181). Utgångspunkten är att så kallade 

problemrepresentationer berättar något om underliggande antaganden och om ”de 

maktrelationer som dessa föreställningar skapar eller upprätthåller” (Bergström & Ekström 

2018, s. 271). Eller som bibliotekschefen Nick Jones har uttryckt det: ”[a]tt problemformulera 

är en viktig makthandling” (Jones 2014, s. 19-20).  

 

WPR-ansatsen handlar om att inte ta framställningen av vissa företeelser som ”problem” för 

givna, utan att granska själva problematiseringen i sig. Vilka förutsättningar vilar 

problematiseringen på? Vad kan den få för följder?  

 

För att granska problemrepresentationer har Bacchi formulerat sex frågor som kan appliceras 

på det empiriska materialet. Jag återger dem här i något förkortad form: 
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1. What’s the problem represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ’problem’?  

3. How has this representation of the ’problem’ come about? 
4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 

’problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ’problem’? 
6. How/where has this representation of the ’problem’ been produced, disseminated and defended? 

How could it be questioned, disrupted and replaced? (Bacchi 2009, s. xii)  

 

Genom att analysera problemrepresentationer kan man alltså få syn på kopplingar mellan 

diskurser och dess effekter (Bergström & Ekström 2018). Som Bacchi själv skriver: 

”Discourses accomplish things. They make things happen, most often through their truth 

status” (Bacchi 2009 s. 35). WPR-ansatsen möjliggör också en undersökning av vilka skilda 

subjektspositioner som blir möjliga för människor beroende på hur problem framställs.  

  

Även om WPR-ansatsen främst har utvecklats som en metod för policyanalys kan den 

användas brett – på material som i någon mening utgör ”a form of proposal and a guide to 

conduct”11 (Bacchi & Goodwin 2016, s. 18, kursivering i original). Policy ska alltså förstås i 

en expansiv mening, ”to include both the activities of state institutions and of other agencies 

and professions involved in maintaining social order” (ibid.).  

 

Jag har funnit WPR-ansatsen fruktbar både vad gäller ansatsen att undersöka hur de problem 

som integration antas kunna lösa framställs – och hur dessa problemrepresentationer 

begränsar vad som anses relevant att tala om. Detta är enligt Bacchi en fråga om makt: 

 
The argument here is not simply that there is another way to think about the issue but that 
specific policies are constrained by the ways in which they represent the ’problem’. The 

objective therefore is to bring into discussion issues and perspectives that are silenced in 

identified problem representations. (Bacchi 2009, s. 13) 

 

Den rapport jag ska analysera presenterar flera förslag som är tänkta att lösa föreställda 

problem. På en annan nivå kan de också sägas representera förslag på hur, dvs. inom vilka 

ramar, integration ska förstås. Min analys kommer att röra sig kring båda dessa nivåer.  

 

                                                        
11 Bacchi & Goodwin (2016) nämner som exempel mediematerial, akademiska texter och koncept (s. 17) 
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4.5 Empiriskt material 
 

För att svara på mina forskningsfrågor har jag valt att göra en diskursanalys av en samtida 

rapport som har tydligt fokus på bibliotek och integration: Kliv fram! Om bibliotek, 

segregation och integration (Stenquist 2018). Rapporten är skriven av Bjarne Stenquist på 

uppdrag av Kungliga Biblioteket (KB) och är en del av KB:s arbete med den nationella 

biblioteksstrategin.  

 

Stenquists uppdrag var att ”[f]ormulera ett reformprogram för hur staten kan understödja 

bibliotekens samhällsroll som verktyg för integration” (Stenquist 2018, s. 4). Detta genom att 

lyfta fram såväl framgångsrika exempel som utmaningar på området. Den färdiga rapporten är 

en del av det underlag som den slutgiltiga nationella biblioteksstrategin12 kommer att vila på.  

 

Innan jag beskriver rapporten närmre ska jag säga något kort om rapportförfattaren: Bjarne 

Stenquist är konsult och skribent. Han har arbetat som journalist, haft uppdrag för Malmö stad 

inom hållbar samhällsutveckling och gav 2002 ut boken Är det på efterkälken Sverige åker? 

Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag på BTJ Förlag.  

 

Kliv fram! bygger till stor del på intervjuer med bibliotekspersonal, politiker och tjänstemän, 

och kan därmed sägas anlägga ett professions- och förvaltningsperspektiv på integration. 

Förutom intervjuer bygger rapporten i viss mån även på tidigare forskning och rapporter från 

t.ex. läns- och regionbiblioteken.  

 

Rapporten inleds med en genomgång av hur segregation yttrar sig i Sverige och av det 

Stenquist kallar ”flyktingkrisen 2015-2017”13, för att sedan gå in på hur biblioteken förhåller 

sig till segregation och ”flyktingkris” samt vilken samhällsroll biblioteken ska ha. Slutligen 

ger författaren förslag på insatser som ska stärka bibliotekens arbete för integration.  

 

Mitt urval av empiriskt material är ett så kallat ”avsiktligt urval”, som jag har gjort för få ett 

så rikt datamaterial som möjligt om det ämne jag vill studera (jfr Wildemuth 2009, s. 130). 

Jag betraktar Kliv fram! som ett textmaterial som ger mig möjlighet att på djupet analysera 

diskurser om bibliotek och integration som producerats inom ramen för den nationella 

                                                        
12 Denna uppsats är skriven under perioden november 2018-januari 2019. Den nationella biblioteksstrategin 
ska lämna sin slutredovisning, dvs. den färdiga strategin, till regeringen den 1 mars 2019.  
13 På några ställen i rapporten omnämns denna även som ”Flyktingkrisen 2015/2016”. 
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biblioteksstrategin. Då KB, som driver arbetet med strategin, är en central aktör inom 

biblioteksområdet, menar jag att den/de diskurser som manifesteras i en rapport som Kliv 

fram! kan väntas ha betydelse för hur svenska bibliotek – liksom politiker och tjänstemän 

– uppfattar de ramar inom vilka de förväntas tala, tänka och agera i relation till begreppet 

integration. Samtidigt ska det påpekas att detta inte är de enda diskurserna om integration i 

bibliotekssverige. Mitt urval kan inte heller sägas representera hela nationella 

biblioteksstrategin – men det utgör ett exempel på hur dominerande diskurser om integration 

manifesterar sig i biblioteksvärlden.  

 

På grund av den givna tidsramen har jag behövt begränsa mig till att analysera en rapport. Här 

bör dock nämnas ytterligare en rapport som inte utgör en del av mitt empiriska material, men 

som Kliv fram! har en tydlig koppling till. Det gäller Folkbibliotekens arbete med och för 

nyanlända av Pilerot och Hultgren (2017), som Stenquist återger betydande delar av.  

 

Värt att nämna är också att Kliv fram! inte är det enda som skrivs om integration inom den 

nationella biblioteksstrategin. Temat lyfts även i Migration och språklig mångfald (KB 2017) 

– som kartlägger (folk)bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald, ett arbete 

som enligt rapporten beskrivs som ett led i integrationsarbetet. I Migration och språklig 

mångfald beskrivs Kliv fram! som en utredning ”som bygger vidare på denna studie och syftar 

till att utforma förslag till reformprogram för bibliotek som verktyg för integration” (KB 

2017, s. 7). Kliv fram! hänvisar dock inte uttryckligt till Migration och språklig mångfald. 

Temat integration lyfts även i omvärldsrapporten Den femte statsmakten i kapitlet 

”Bibliotekens roll för integration och språklig mångfald” av Carlos Rojas (2017).    

  

Jag tar upp denna ”text-kontext” eftersom de diskurser som manifesteras i Kliv fram! inte har 

uppkommit i ett vakuum. Textproduktionen bör tvärtom analyseras utifrån en medvetenhet 

om dess omgivande sammanhang, vilket i det här fallet handlar om exempelvis andra texter 

(så som ovan nämnda rapporter inom och utanför den nationella biblioteksstrategin), hur 

uppdraget från KB är formulerat, dominerande politiska och mediala diskurser, vilka personer 

som får komma till tals i rapporten samt författarens bakgrund. Genom att ta upp dessa 

faktorer avser jag att göra läsaren uppmärksam på hur jag betraktar det sammanhang där 

texten har producerats – och på det faktum att en text aldrig är en avgränsad enhet. 
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4.5.1 Forskarroll, etik och tillvägagångssätt 
 

I denna uppsats har jag eftersträvat att arbeta i linje med Vetenskapsrådets generella etiska 

regler. Det innebär att jag försöker vara öppen med mina utgångspunkter, såväl personliga 

som teoretiska, samt i hur jag har tolkat mitt material.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör empiriska forskningsprojekt präglas av en systematisk och 

kritisk analys. För att underlätta för läsaren att förstå hur jag har gjort när jag har analyserat 

min empiri ska jag här kort beskriva hur jag har gått tillväga. Jag har läst materialet ett flertal 

gånger, inledningsvis i syfte att skapa mig en bild av rapporten som helhet. Därefter har jag 

genomfört närläsningar av materialet för att hitta exempel som kunnat hjälpa mig att besvara 

mina forskningsfrågor. Jag fokuserade i denna fas särskilt på att dekonstruera de konkreta 

förslag på hur biblioteken kan stärka sitt arbete för integration som rapporten mynnar ut i, 

med hjälp av Bacchis sex frågor (se s. 22). Jag riktade också särskild uppmärksamhet mot hur 

svenskhet och Sverige konstruerades.  

 

Efter denna inledande fas hade jag en avsevärd mängd reflektioner – som kan sägas vara ett 

resultat av ovanstående diskursanalys, mina teoretiska utgångspunkter samt min egen 

förförståelse. Dessa reflektioner sorterade jag i teman, vilket slutligen ledde fram till att jag 

kunde identifiera två övergripande diskurser om integration – hjälpardiskursen och 

problemdiskursen – som jag sedan strukturerade min analys kring.  

  

Vad gäller min egen förförståelse vill jag knyta an till Vetenskapsrådets riktlinje om att 

forskaren bör eftersträva öppenhet. Detta är en riktlinje som i synnerhet feministiska forskare 

har utvecklat på många vis – inte minst vad gäller öppenhet med vilka begränsningar och 

möjligheter som valet av metodologiska och epistemologiska utgångspunkter för med sig. Jag 

har i enlighet med denna tradition försökt argumentera för varför mitt val av metod och 

kunskapsteoretiska utgångspunkter passar just det här forskningsprojektet. I den feministiska 

forskningstraditionen ingår även ett erkännande av att dessa val har att göra med makt – då 

det bland annat påverkar vilken kunskap som är möjlig att producera (Ek et al. 1999). Efter att 

ha läst en kandidatexamen i genusvetenskap är min förförståelse influerad av denna tradition.  

 

I kapitel 4.2 skrev jag att jag betraktar kunskap som socialt och historisk situerad. Det medför 

också att forskaren är situerad, dvs. att jag som forskare inte står utanför de sociala strukturer 

som jag studerar (jfr Rönnblom 1999). Alla som producerar kunskap är människor vars 
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sociala positioner skapas i relation till rådande maktordningar (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, u.å. b), därför gör jag inte anspråk på en neutral position i förhållande till det 

jag studerar. Något som är särskilt relevant för denna uppsats att framhålla vad gäller min 

position är att jag inte har erfarenhet av att utsättas för rasism. Därför har jag ansett det 

särskilt viktigt att genom hela processen uppmärksamma, inspireras av och återvända till det 

motstånd mot en stigmatiserande kunskapsproduktion som är centralt i postkoloniala 

feministers arbeten (se de los Reyes 2011, s. 33).  

 

Min genusvetenskapliga bakgrund har influerat mitt val av teoretiska och metodologiska 

perspektiv som framhåller vikten av att studera maktrelationer. Enligt en feministisk ansats 

har jag också eftersträvat att ”ifrågasätta självklara sanningar” och ”antaganden som aldrig 

behöver kommenteras eller motiveras” (jfr Rönnblom 1999, s. 60). I mitt fall har det handlat 

om att ifrågasätta integration som något som inte behöver preciseras eller problematiseras.  

 

Vad gäller min förförståelse är det slutligen relevant att nämna att jag under många år har 

varit ideellt engagerad i det som kan kallas flyktingrörelsen. Det har främst haft betydelse för 

uppsatsen på så vis att jag har god kännedom om kunskap som produceras om asylrättsfrågor.   

 

4.5.2 Möjliga felkällor 
 

Slutligen några ord om möjliga felkällor, vilket alltid är viktigt att redovisa (jfr 

Vetenskapsrådet 2017). Då detta projekt är tidsbegränsat har jag enbart haft möjlighet att 

analysera en rapport. Den främsta begränsningen som detta medför, som jag ser det, är att ett 

bredare material hade kunnat generera fler nyanser och variationer i synen på integration. Min 

bedömning är dock att det resultat jag presenterar här är relevant för såväl BIV-forskning som 

praktisk biblioteksverksamhet som rör integration. Som jag beskrev ovan ser jag inte Kliv 

fram! som en avskild text som ”bara talar för sig själv”. I Kliv fram! manifesteras en 

integrationsdiskurs som återkommer i mycket annat som skrivs om bibliotek och integration i 

en nordisk kontext. Jag har i analysen strävat efter att uppmärksamma läsaren på sådana 

intertextuella kopplingar och sammanhang.   
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5 Analys 
 

Inledningsvis vill jag i detta analyskapitel påminna om min övergripande frågeställning, som 

lyder: Hur påverkar biblioteksdiskurser om integration möjligheten att förstå och förhålla sig 

till rasism som ett strukturellt problem? Redan här ska jag antyda ett svar, då slutsatsen i 

denna uppsats är att den integrationsdiskurs som manifesteras i mitt empiriska material 

osynliggör rasism och strukturell/institutionell diskriminering. I det följande kommer jag att 

beskriva hur det går till och vad det får för konsekvenser.  

 

Jag har funnit att rasism och strukturell/institutionell diskriminering huvudsakligen 

osynliggörs genom två diskurser i mitt material. Dessa kan förstås som delar av en 

övergripande diskurs om integration i materialet. De två diskurserna kallar jag 

problemdiskursen och hjälpardiskursen. Dessa ska inte ses som skarpt avgränsade, de går ofta 

in i varandra. Men de erbjuder ett sätt att förstå hur rasism osynliggörs och hur den rådande 

ordningen – där rasismen är en integrerad del av Sverige – upprätthålls.  

 

Här ska jag kort introducera de två diskurserna, för att sedan gå in på dem i detalj.  

 

Inom det jag kallar problemdiskursen ses ”utlandsfödda” personer i allmänhet – och 

”nyanlända” i synnerhet – som ett problem eller en belastning för Sverige. ”Utlandsfödda” 

personers närvaro skrivs fram som villkorad på olika sätt. Inom diskursen används, och 

reproduceras, många föreställningar från den politiska debatten om integration och migration 

så som den manifesteras bland ledande politiker i regering och riksdag samt i de större 

medierna. Här förekommer till exempel en syn på Sverige som en i någon mån fristående del 

av världen (utanför Europas skarpa gräns), som inte har någon del i eller ansvar för de globala 

förhållanden och konflikter som leder till att människor tvingas fly.   

 

Inom det jag kallar hjälpardiskursen framställs framför allt nyanlända som hjälplösa och 

förknippade med olika brister. Detta ger svenska bibliotek möjlighet att inta en hjälparroll. 

Inom denna diskurs är konstruktionen av svenskhet en viktig beståndsdel. Ett svenskt ”vi” ska 

hjälpa ”dem” att få ”rätt” värderingar, komma ut från hemmen och navigera på en ”osäker 

bostadsmarknad”. Svenskhet konstrueras inom denna diskurs bland annat genom användandet 

av den vanligt förekommande myten om Sverige som ett exceptionellt jämställt land.    
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Innan jag fördjupar mig i dessa diskurser vill jag utveckla det jag nämnde i inledningen av 

uppsatsen, nämligen att integration aldrig uttryckligen definieras i Kliv fram!. Det framgår 

dock att integration inte är något som alla människor har behov av, utan människor som 

beskrivs med termer som: asylsökande, nyanlända, personer med andra modersmål än 

svenska, flyktingar, utrikesfödda, utlandsfödda, personer med utländsk bakgrund, andra och 

tredje generationens invandrare, ensamkommande barn, boende i sämre ställda områden. 

Förståelsen av integration kan därmed sägas ligga i linje med en dominerande föreställning 

inom svensk integrationspolitik där integration utgår från två på förhand definierade 

kategorier, ”ett ’vi’ som ska integrera och ett ’de’ som ska integreras” (SOU 2005:41, s. 7).  

 

Jag sätter i analysen ofta rapportförfattarens termer inom citationstecken, liksom termen 

”svensk/ar”, för att påminna läsaren om att dessa kategorier varken är naturliga eller 

oföränderliga. När det är otydligt vad författaren avser, men det framgår att det handlar om 

personer som ”ska integreras”, använder jag ibland ”de Andra”. Uttrycket används av många 

av de postkoloniala och intersektionella forskare jag hänvisar till i uppsatsen, och avser en 

föreställning om vissa personer som ”de Andra”. Begreppet kommer från engelskans 

”othering” och beskriver en process vars främsta syfte är att ”skapa ett vi” (Nationella 

sekretariatet för genusforskning u.å. a). Med detta begrepp vill jag också uppmärksamma 

läsaren på att den rasifiering, som jag kommer att beskriva i det följande, inte drabbar alla 

som invandrat till Sverige utan främst personer som invandrat från länder utanför Europa, 

oavsett vistelsetid i Sverige (jfr de los Reyes & Molina 2005, s. 303), liksom att rasifiering 

även drabbar ”svenskar” som uppfattas som ”icke-vita”. Konstruktionen av ”svenskhet” 

hänger alltså tätt samman med ”vithet”.  

   

5.1 Problemdiskursen: nationalistiska perspektiv och kolonial 
ignorans 

 

Stenquist (2018, s. 4) beskriver i förordet till Kliv fram! sitt uppdrag som att ge förslag på hur 

staten kan ”understödja bibliotekens samhällsroll som verktyg för integration”. Förslagen ska 

”bottna i ett användar- och samhällsperspektiv.” I detta kapitel kommer jag att visa hur 

användarperspektivet nedprioriteras till förmån för nationalistiska perspektiv.  

 

Med ett nationalistiskt perspektiv menar jag att rapporten aldrig problematiserar att nationen 

Sverige inte är en neutral utgångspunkt. Detta blir problematiskt då de personer som rapporten 

handlar om på olika sätt avskiljs från just denna nation, vilket jag återkommer till.  



 29 

Det perspektiv som skrivs fram i rapporten ligger nära den dominerande politikens 

verklighetsbild, där till exempel begreppet ”flyktingkris” tolkas som att det är Sverige som 

”drabbas” av en kris. Denna föreställning skapas inom en diskurs där asylsökande förstås och 

omtalas som problem, som en belastning för ”samhället”. Härigenom kan asylsökandes 

närvaro i nationen Sverige – liksom andra som rasifieras som ”icke-svenskar” och/eller ”icke-

vita” – villkoras på olika sätt. Jag kommer vidare att beskriva hur denna diskurs hänger ihop 

med en begränsad förståelse av rasism. Jag kommer också gå igenom några tystnader som är 

utmärkande för denna diskurs, såsom tystnaden kring en förändrad migrationspolitik – en 

tystnad som möjliggörs när användarperspektivet får ge vika för ett nationalistiskt perspektiv.  

 

5.1.1 Villkorad närvaro 
 

Ett av kapitlen i Kliv fram! handlar om hur svenska bibliotek påverkas av ”den växande 

segregationen och det stora flyktingmottagandet” (Stenquist 2018, s. 30). Här diskuterar 

Stenquist bland annat hur mindre ”avfolkningsorter” både ”drabbas” och ”gynnas”: 

 
För dessa kommuner innebär det stora antalet asylsökande en hård belastning på den 
kommunala servicen. Men det innebar också en möjlighet att vända många årtiondens 

negativa befolkningsutveckling med efterföljande nedläggning av kommunala 

verksamheter. För första gången på länge finns möjlighet att utöka den kommunala 
skattebasen. Därför har många mindre kommuner som strategi att få så många asylsökande 

som möjligt att bo kvar. (Stenquist 2018, s. 44) 

 

Det kan i förstone verka som en win-win-situation: Nu slipper asylsökande vara en belastning 

– de kan ju lösa problemet med avfolkningsorternas vikande skatteunderlag.  

 

Denna förståelse ifrågasätter dock inte idén om att det är rimligt/relevant att överhuvudtaget 

beskriva (vissa) människor – i det här fallet asylsökande – som en belastning. Det villkor som 

asylsökande måste uppfylla för att inte betraktas som en belastning kommer till tydligt uttryck 

hos ett kommunalråd, som Stenquist citerar i rapporten: ”[V]i vill ju inte att de ska stanna här 

och vara inskrivna vid socialförvaltningen och leva på försörjningsstöd” (ibid. s. 45).  

 

Uttalandet är vanligt förekommande inom en rasistisk diskurs där den som invandrat blir 

sammankopplad med bidragsberoende (jfr SOU 2005:56), och vilar på ett antagande om att 

asylsökandes närvaro bara är önskvärd om de presterar, om de är lönsamma, om de bidrar till 

en utökad skattebas.  
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I anslutning till kommunalrådets uttalande skriver Stenquist att hans intryck är att frågan om 

asylsökande/nyanlända på mindre orter inte bara handlar om jobb och bostäder, utan att det 

också handlar om ”ett samhälle som ser och erkänner den nyanländes situation, hennes behov 

och också möjlighet att, på den plats hon befinner sig, bidra till en positiv 

samhällsutveckling.” Vad detta innebär utvecklas inte mer än att det kan handla om ”behov av 

samhällsservice och mänsklig kontakt” (Stenquist 2018, s. 45), men det kan tolkas som att 

Stenquist gör en ansats att nyansera kommunalrådets uttalande.  

 

Här kunde ett starkare användarperspektiv ha öppnat för den kunskap som det civila 

samhällets organisationer har bidragit med kring hur den tillfälliga asyllagen (SFS 2016:752) 

– med tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och begränsade 

möjligheter till familjeåterförening – leder till ökad psykisk ohälsa hos nyanlända (se t.ex. 

Beskow 2018). Jag fördjupar detta spår i kapitel 5.1.3. 

 

Trots försöket att nyansera kommunalrådets uttalande, utmanas aldrig antagandet att 

asylsökande behöver vara lönsamma för att få ett existensberättigande. Även om det i Kliv 

fram! skrivs fram en något motstridig bild av asylsökande i relation till problemdiskursen, är 

den tydligt påverkad av – och en del av – en dominerande diskurs som tenderar att 

”kulturalisera ’det problematiska’ snarare än att problematisera och hantera strukturella hinder 

och orättvisor såsom fattigdom och rasism (Wikström 2009, s. 102). Denna kulturalisering har 

enligt Wikström banat väg för kulturell rasism.  

 

Antagandet om nyanlända och lönsamhet bör även förstås i relation till hur arbetsmarknads-

politiken har utvecklats de senaste decennierna, där arbete mer har kommit att ses som en 

plikt än en rättighet (Dahlstedt 2009). En del av denna utveckling skedde när den borgerliga 

Alliansen i samband med valet 2006 omdefinierade den centrala konfliktlinjen i svensk politik 

från att stå mellan arbete och kapital till att stå mellan arbete och utanförskap (ibid.). Ur denna 

föreställningsvärld kommer idén om att människor i ”utanförskapsområden” – vilka ofta 

kopplas ihop med ”invandrare” – behöver aktiveras för att på sikt bli anställningsbara. 

Människor som sökt asyl i Sverige drabbas på ett särskilt sätt av denna utveckling, som även 

har gjort avtryck i migrationspolitiken på så vis att anställningsbarhet snarare än skyddsbehov 

har blivit det som avgör om man får stanna i Sverige eller inte (se Flyktinggruppernas riksråd 

2016; de los Reyes & Mulinari 2005, s. 105). En slutsats jag drar av ovanstående diskussion 

är att utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken tycks förstärka rasismens diskurs.  
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Apropå kommunalrådets uttalande om försörjningsstöd är det också intressant att notera att 

Stenquist tidigare i rapporten, i kapitlet ”Segregationens ansikte”, har gjort en jämförelse 

mellan svenska statens kostnader för försörjningsstöd, räntebidrag och jobbskatteavdrag. 

Stenquist (2018, s. 17) motiverar jämförelsen med att det ibland kan vara bra se 

”proportionerna i samhällsekonomin”. Detta säger dock inte mycket om varför det anses 

relevant i just det här sammanhanget.  

 

I föregående stycken har Stenquist gett en beskrivning av trångboddhet, fattigdom och 

”utsatta områden” i Sverige. En tolkning kan då vara att han vill förklara utvecklingen mot en 

alltmer segregerad bostadsmarknad – som han menar har att göra med att jobbskatteavdraget 

ger personer med vad han beskriver som ”normala” medelklasslöner en inkomstförstärkning 

och att staten subventionerar bostadsköp med räntebidrag, samtidigt som räntorna har fallit. 

Frågan kvarstår dock varför kostnaden för försörjningsstöd tas upp som jämförelse.  

 

För att det ska bli begripligt krävs – återigen – att det relateras till ovan nämnda rasistiska 

diskurs, som framställer det som att asylsökande är mer benägna än ”svenskar” att ”leva på 

försörjningsstöd”. I ljuset av detta framstår det som att jämförelsen har tagits med för att 

bemöta en förväntad rasism som förknippar invandrade personer med försörjningsstöd. Dock 

riskerar detta snarare att förstärka föreställningen om att det är legitimt att prata om 

asylsökandes närvaro i form av ekonomiska kostnader. Mellan raderna framkommer samtidigt 

att den som har en ”normal medelklasslön” – vilket i det här fallet glider ihop med att ”vara 

svensk” – inte behöver oroa sig för att få sitt existensberättigande ifrågasatt.  

 

Avslutningsvis ska jag ta upp ett mer subtilt exempel på hur nyanländas närvaro i Sverige 

villkoras. Det stycke i Kliv fram! som jag har diskuterat ovan, som alltså handlar om hur små 

”utflyttningskommuner” påverkats av flyktingmottagande, inleds med följande meningar: 

 
Under det stora inflödet av asylsökande för några år sedan bokade/hyrde migrationsverket 
boenden där de kunde hitta. Vi minns hur Bert Karlsson och andra entreprenörer köpte eller 

hyrde kursgårdar, vandrarhem, hotell osv och omvandlade dem till asylboenden. (Stenquist 

2018, s. 44) 

 

Vilket ”vi” är det som ska minnas Bert Karlsson, och vad ska ”vi” minnas? Bert Karlsson 

omnämns bara en gång i rapporten, vilket pekar mot att det ”vi” som ska minnas honom ska 

förknippa honom med ordet entreprenör. 
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Jag menar att det är många som utesluts ur detta (underförstått ”svenska”) ”vi”. Exempelvis 

människor vars tillvaro blev (än mer) villkorad när samme Bert Karlsson tillsammans med Ian 

Wachtmeister på 1990-talet gjorde intåg i den svenska partipolitiken med partiet Ny 

Demokrati, som ”förknippade flyktinginvandring, och därmed flyktingar, med höga 

kostnader, framväxten av en underklass i Sverige, fattigdom för redan fattiga pensionärer, 

bidragsfusk, våld mot kvinnor, oönskat kulturinflytande, kriminalitet och aids” (SOU 

2006:52, s. 107). Ny Demokrati – och medierapporteringen om partiet – påverkade också 

debatten om migration och flykt på så vis att de etablerade partierna ”tog över” Ny 

Demokratis ”antiimmigrant programme and politics” (Kamali 2009, s. 165).  

 

Andra som utesluts ur ovan nämnda ”vi” är de personer för vilka asylboenden inte primärt 

framkallar minnen av entreprenörskap utan snarare förknippas med minnen av det som Expo 

har kallat ”den mest intensiva attackvågen mot asylboenden någonsin” – med mordbränder, 

hot och misshandel (Färnbo & Quensel 2015). Attacker som bland andra FN:s 

rasdiskrimineringskommitté har uttryckt oro över (CERD 2018). Jag anser att valet att inte 

lyfta dessa minnesassociationer – till förmån för minnet av Bert Karlsson som entreprenör – 

skapar en utestängning av personer som bär på dessa minnen och som konkret har drabbats av 

den rasistiska utveckling av samhället som Ny Demokrati var med om att driva fram.  

  

5.1.2 Att bemöta rasism i rasismens diskurs 
 

Den enda gången rasism omnämns i Kliv fram! är i anslutning till tidigare förda diskussion 

om nyanländas vara eller inte vara på mindre orter med stor utflyttning.  

 
På en del av dessa små orter har olika främlingsfientliga partier och organisationer ett 

relativt starkt stöd. Det paradoxala är att de människor som en del krafter vill köra iväg, är 
just de människor som kan göra det möjligt att bevara och till och med stärka välfärden på 

små orter, med en åldrande befolkning född inom Sverige. (Stenquist 2018, s. 45) 

 

Stenquist använder som synes själv inte ordet rasism utan främlingsfientlighet. Jag menar 

dock att rasism är ett lämpligare begrepp för det han beskriver, då en av den nutida rasismens 

centrala premisser är just åtgärden ”ut med främlingarna”. Detta är följaktligen en central del 

av rasismens diskurs (jfr Jonsson 1995, s. 277).   

 

Det sätt på vilken rasismen ”bemöts” här, bygger på den föreställning jag kritiserade i 

föregående kapitel, där nyanländas närvaro villkoras med krav på ekonomiska prestationer. 
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Stenquist framhåller i citatet ovan att nyanlända kan ”stärka välfärden”. Det underliggande 

antagandet är att det är legitimt att se nyanlända som ett problem, att deras närvaro behöver 

rättfärdigas. Enligt Behtoui och Jonsson (2013, s. 198) är en del av dagens rasistiska diskurs 

att särskilja människor som kan ”bidra till välfärd och tillväxt” från dem som inte kan det, 

varför bemötandet av ”rasisterna” blir ett upprätthållande av rasismens diskurs.  

 

Vad som också sker i ovan nämnda citat är att rasismen placeras hos ”främlingsfientliga” 

grupper och personer på små orter. Som jag nämnde i kapitel 2.3 är det i ett svenskt 

sammanhang vanligt att rasism associeras till högerextremism eller förknippas med okunskap 

och bristande moral. Ovanstående citat kan ses som ett exempel på detta. Då stycket 

representerar den enda gång som rasism (dock kallat främlingsfientlighet) omnämns i 

rapporten överhuvudtaget, skapas en bild av att rasismen är ett perifert problem på små orter, 

där oupplysta individer inte har förstått ”nyttan” med nyanlända. Med en sådan förståelse av 

rasism begränsas möjligheten att se hur rasism genomsyrar hela det svenska samhället (jfr 

Jämte 2013, s. 463) och bland annat påverkar nyanländas (och andra som rasifieras som icke-

svenska och/eller icke-vita) möjligheter på bostadsmarknad och arbetsmarknad, liksom 

känslan av delaktighet – det vill säga just de områden som integration ofta sägs handla om.  

 

Den snäva syn på rasism som kommer till uttryck i citatet gör det också svårare att få syn på 

kopplingar mellan uttalade rasisters syn på nyanlända och föreställningen att nyanlända måste 

prestera enligt arbetslinjen för att ha rätt att vistas i Sverige. Med andra ord: denna förståelse 

av rasism frånkopplar rasism från den dominerande, offentliga diskursen om integration och 

etablering. Stefan Jonsson (1995) har beskrivit detta på ett träffande sätt: 

 
På ena kanten finner vi ”invandrarna”, på den andra ”rasisterna” och i mitten ”svenskarna”. 
Det är en indelning som skymmer varje korrekt förståelse av såväl rasismen som den 

svenska identiteten. Anblicken av den groteske nynazisten med sin rakade skalle ställer sig 

alltså i vägen för oss. Den avhåller oss från insikten att vi själva formulerar de problem och 
upprätthåller de distinktioner som bidrar till att just denne nynazist finner det rätt och 

naturligt att vara nynazist. (Jonsson 1995, s. 279) 

 

Att placera rasismen hos ”de onda rasisterna” skymmer inte bara sikten för den rasism som 

genomsyrar samhället (jfr de los Reyes 2016, s. 35). Sara Ahmed (2012) har påpekat att detta 

är ett av det sätt som gör det möjligt för institutionell rasism att verka:   
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[T]he very identification of racism with individuals becomes a technology for the 

reproduction of racism of institutions. So eliminating the racist individual would preserve 

the racism of the institution in part by creating an illusion that we are eliminating racism. 
Institutions can ”keep their racism” by eliminating those whom they identify as racists. 

(Ahmed 2012, s. 44, kursivering i original) 

 

Detta, anser jag, är en allvarlig konsekvens som biblioteksvärlden behöver förhålla sig till. 

Bidrar självbilden av Sverige som ett ”antirasistiskt land”, våra handlingar och institutioner 

till att upprätthålla rasism på liknande vis? Min slutsats är att vi gör det om den enda rasism vi 

uppmärksammar och agerar emot är den uttalade rasismen från högerextremister.  

 

5.1.3 Tystnaden kring migrationspolitiken   
 

Som jag nämnde i inledningen av detta kapitel om problemdiskursen anser jag att det 

användarperspektiv som Kliv fram! säger sig ha som (en av flera) utgångspunkt(er) är mycket 

svagt. Detta blir särskilt märkbart i tystnaden kring hur Sveriges migrationspolitik har 

förändrats i och med den tillfälliga asyllagen (SFS 2016:752), som presenterades i november 

2015 och började gälla i juli 2016.  

 

Flera kapitel i Kliv fram! inleds med konstateranden om ”det stora flyktingmottagandet” eller 

”flyktingkrisen”. Kapitlet ”Vad är ett bibliotek?” inleds till exempel så här: 

 
Vad kan man då säga om bibliotekens roll i ett land som inte bara i decennier präglats av 

växande segregation och som fått dessa problem satta i blixtbelysning genom det högsta 
asylmottagandet per capita av alla EU-länder? (Stenquist 2018, s. 25) 

 

Stenquist ifrågasätter aldrig den dominerande politiska diskursens beskrivning av att Sverige 

2015 ”drabbades” av en ”flyktingkris”. När utgångspunkten är att se asylsökande som 

belastning eller problem för Sverige tycks det bli svårare att se vad människor på flykt, 

bibliotekens användare, drabbas av – nämligen den markanta förändringen av svensk 

migrationspolitik och de allt högre hindren, med hårdare gränskontroller och stängda 

gränser, för människor att ta sig in i Europa (se Sager, Holgersson & Öberg 2016).  

Med Bacchis terminologi kan man säga att gräns- och migrationspolitiken är det som lämnas 

oproblematiserat – som omgärdas av tystnad (Bacchi 2009) – när man ser ”problemet” som 

att ”Sverige har drabbats av en flyktingkris” snarare än att utgå från vad människor på flykt 

drabbas av. Här ska jag utifrån Bacchis metodologi lyfta fram kunskap som gör det möjligt att 
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tänka annorlunda kring vad som är ”problemet”, kunskap som jag anser utgör goda exempel 

på vad ”ett användar- och samhällsperspektiv” kan innebära. Det är en typ av kunskap 

biblioteken kan tillägna sig när de – i likhet med Caidi, Ghaddar och Allard (2017) – lämnar 

dominerande politiska diskursers problemformuleringar och ställer (egna) frågor av typen:  

 
How do we as librarians respond to the resurgence of divisive politics and racist rhetorics 

/…/ And how do we attend to the violent displacement of millions of refugees the world 

over? (Caidi, Ghaddar & Allard 2017, s. 395) 

 

Flera organisationer i det civila samhället har analyserat den tillfälliga asyllagens 

konsekvenser (se Beskow 2018; Rådgivningsbyrån 2018; Flyktinggruppernas riksråd 2018). 

Enligt Röda Korset har införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd14 lett till ökad psykisk 

ohälsa och sämre möjligheter att behandla flyktingar i behov av traumabearbetning (Beskow 

2018). Begränsningarna av rätten till familjeåterförening har lett till att barn och föräldrar 

separerats under långa perioder. Särskilt hårt drabbas de som bedöms vara alternativt 

skyddsbehövande, som får korta uppehållstillstånd och nekas familjeåterförening. Bland dem 

som i teorin har rätt till familjeåterförening har hårdare försörjnings- och bostadskrav hindrat 

återförening i praktiken (Beskow 2018). Flyktinggruppernas riksråd skriver angående kraven 

på bostäder och försörjning: 

 
För flerbarnsfamiljer krävdes lägenheter av en storlek som knappt existerar på 

hyresmarknaden – och löner som möjligen existerar för personer som är väletablerade i sin 

profession, men definitivt inte för nyanlända invandrare. (Flyktinggruppernas riksråd 2018, 
s. 17)  

 

Här blir återigen den villkorade närvaron, som jag beskrev tidigare, tydlig. Vad gör dessa 

förhållanden med människor? Hur påverkar de människors möjlighet att ”bli integrerade”? 

 

Såväl Flyktinggruppernas riksråd som Röda Korset framhåller att den nuvarande 

migrationspolitiken försvårar eller rentav motverkar integration. Korta, tillfälliga 

uppehållstillstånd har till exempel hindrat personer från att studera:  

 
En av respondenterna har uttryckt att en oavslutad utbildning i Sverige inte är till någon 

nytta om hen sedan tvingas återvända till sitt hemland, då är det bättre att försöka arbeta. 

                                                        
14 De som bedöms vara flyktingar får treåriga uppehållstillstånd, medan de som bedöms vara alternativt 
skyddsbehövande får 13 månaders uppehållstillstånd, enligt den tillfälliga asyllagen (SFS 2016:752).  
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Några har uttryckt att alla de känner väljer att arbeta istället för att studera eftersom de inte 

vet hur länge de kommer att få stanna i Sverige. (Beskow 2018, s. 29) 

 

Andra har drabbats av att arbetsgivare inte vågat anställa dem, då de inte vet om de tillfälliga 

tillstånden kommer att förlängas. Röda Korset hänvisar också till forskning som visar att 

”tillfälliga uppehållstillstånd påverkar berörda personers motivation att skaffa kunskap och 

erfarenheter som är viktiga när man kommer till ett nytt land” (ibid., s. 30). 

 

Ytterligare en tystnad handlar om hur den alltmer restriktiva migrationspolitiken har gått hand 

i hand med ökande repressionen mot irreguljära migranter15, med såväl yttre gränskontroller 

som ”inre utlänningskontroll” och ”reglering av irreguljära migranters sociala rättigheter” 

(Sager, Holgersson & Öberg 2016, s. 10). På biblioteken har diskussioner om ”papperslösa” 

användare ofta handlat om huruvida papperslösa ska få bibliotekskort eller inte (se t.ex. 

Erixon 2017). Med tanke på den ökande repressionen mot papperslösa anser jag att det också 

är relevant att fråga sig hur pass trygga platser biblioteken är för papperslösa.  

 

Frågan skulle med ett användarperspektiv kunna ha väckts när Stenquist pläderar för synen på 

biblioteket som en ”icke-diskriminerande plats”, vilket beskrivs som ”en fristad” och ”en 

trygg och välkomnande offentlig plats” (Stenquist 2018, s. 28). Kan biblioteken garantera att 

biblioteken är trygga platser när svensk gränspolis – efter att ha gripit fem papperslösa 

familjer på ett kyrkoläger – konstaterar att det inte längre finns några fredade zoner (Ovesen 

2017)? Hur ska bibliotek förhålla sig till att en del papperslösa de senaste åren inte vågar 

komma till bibliotekets språkcaféer av rädsla för att bli hämtade av polis?16 

 

Kunskapen om de allvarliga begränsningar och svårigheter som människor som migrerat till 

Sverige möter torde ha relevans för flera av de åtgärder som Stenquist (2018) föreslår i syfte 

att stärka bibliotekens arbete för integration. Jag ska ta upp ett exempel här: förslaget om att 

”utveckla bibliotekens samhällsorienterande arbete”. I kapitel 5.2.4 återkommer jag till ett 

annat förslag som också är relevant att diskutera, nämligen förslaget att ”förstärka 

bibliotekens möjlighet att anställa personal med språklig och kulturell kompetens”.  

                                                        
15 Begreppet irregularitet används inom kritisk migrationsforskning för att fånga att ”[man] kan resa mellan 
länder irreguljärt – utan tillstånd, utan rätt papper, man kan uppehålla sig irreguljärt i ett land efter att ha tagit 
sig in utan myndigheternas vetskap, eller ens situation kan bli irreguljär om asylansökan avslås eller om besöks- 
eller arbetsvisum går ut.” (Sager, Holgersson & Öberg 2016, s. 9, kursivering i original).  
16 Personlig kommunikation 2019-01-09 med bibliotekarie som är involverad i språkcaféverksamheten på ett 
folkbibliotek i norra Sverige. 
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Vad gäller förslaget att utveckla bibliotekens samhällsorienterande arbete ger Stenquist ett 

exempel på en verksamhet som i dag bedriver sådant arbete – RådRum – som främst är 

verksamma i Stockholm och Skåne. RådRum beskriver sitt mål som att ”öka tilliten och 

delaktigheten i samhället och stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen 

över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har” (Stenquist 

2018, s. 42). Stenquist kommenterar inte detta närmre utan verkar främst lyfta exemplet som 

något andra bibliotek kan ta efter.  

 

Min ovanstående genomgång av migrationspolitikens konsekvenser väcker dock frågor om 

hur biblioteken bäst bidrar till att människor som migrerat till Sverige känner tillit till 

samhället och kontroll över sina liv. Hur ska biblioteken förmedla tillit till personer som av 

den svenska staten har blivit nekade återförening med sin familj? Hur ska biblioteken 

uppmuntra en person, som efter lång väntan fått ett uppehållstillstånd på 13 månader, att 

”förverkliga sin inneboende potential”? Frågorna är retoriska och min poäng här är främst att 

lyfta fram att det inte är någon självklarhet vad ett samhällsorienteringsarbete innebär och 

vilka utgångspunkter det ska ha. En slutsats är dock att synen på ”nyanlända” som belastning 

inte tycks gynna en förståelse av gruppens behov och förutsättningar. En annan slutsats är att 

samhällsorientering inte kan utgå från någon föreställt ”neutral” utgångspunkt.    

 

För att förstå på vilket sätt den kunskap jag gått igenom ovan görs irrelevant/osynlig i Kliv 

fram!, behöver man granska en de underliggande ”sanningar” som rapporten lutar sig emot, 

nämligen den återkommande retoriken kring ”de senaste årens stora flyktingmottagande”. 

Stenquist (2018, s. 25) tycks främst basera denna retorik på en nyhetsartikel (Haglund 2017), 

som rapporterade att Sverige under 2016 var det land i Europa som beviljade asyl till flest 

personer i förhållande till befolkningsmängden. Detta är inget jag bestrider, jag anser dock att 

dylika siffror behöver användas med försiktighet och sättas i ett större sammanhang, samt att 

det finns anledning att vara skeptisk när vissa fraser börjar används som oföränderliga 

sanningar. ”De senaste årens stora flyktingmottagande” kan ses som en sådan ”sanning”.  

Stenquist är inte ensam om att upprepa denna tankefigur – det görs även av politiker och 

media liksom av andra aktörer inom bibliotekssektorn. I utkastet till nationell 

biblioteksstrategi inleds till exempel kapitlet ”Integration och inkludering” med meningen 

”De stora flyktingströmmarna till Sverige på senare år har medfört påfrestningar på hela 

samhället” (KB 2018, s. 11).  
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Ett problem med att år 2017 eller 2018 skriva ”de senaste årens stora flyktingmottagande” är 

att det ger intryck av att Sveriges mottagande fortfarande är ”stort”. I själva verket har antalet 

människor på flykt som söker skydd i Sverige minskat drastiskt från 2015, då 162 877 

människor sökte asyl här. 2016 var antalet asylsökande i Sverige 28 939 och 2017 hade 

antalet minskat till 25 666 personer (Migrationsverket 2018)17. Frågan är också: stort i 

förhållande till vad? Om man betraktar Sverige och Europa som en del av världen, är 

mottagandet förhållandevis blygsamt (se UNHCR 2018).  

 

Väl medveten om risken med att diskutera människor i form av siffror väljer jag ändå att 

nämna detta, då det belyser att uttalanden som ”de senaste årens stora flyktingmottagande” 

snarare än att beskriva en självklar ”realitet” tycks ha en annan funktion. Uttalandet döljer till 

exempel det minskade antalet asylansökningar under 2016 och 2017 – samt hur denna 

minskning kan förstås. Ett vanligt antagande är att det har med den tillfälliga asyllagens 

begränsande regler att göra – den lag som regeringen motiverade med att Sverige behövde ett 

”andrum” (Regeringskansliet 2015). Detta antagande har ifrågasatts av flera organisationer, 

som menar att det saknas stöd för en sådan tolkning. ”Mycket pekar på att det i stället är andra 

länders ageranden som varit avgörande”, skriver till exempel Rådgivningsbyrån (2018). Men 

när uttalandet ”de senaste årens stora flyktingmottagande” tas för en ”allmän sanning” blir det 

inte lika intressant att efterfråga sådan kunskap. Uttalandet fyller således funktionen att ge 

regeringens retorik om Sveriges ”behov av andrum” legitimitet.  

 

Vidare reproducerar svepande uttalanden om ”det stora flyktingmottagandet” en idé om att 

Sverige är en isolerad del av världen. Det framstår som att Sverige inte har något att göra med 

de globala konflikter och förhållanden som leder till att människor tvingas fly. I stället skapas 

en bild av att Sverige bara råkar ut för denna ”flyktingvåg”, dessa ”flyktingströmmar” 

– metaforer som för tankarna till naturkatastrofer, till förhållanden bortom ”det normala” (jfr 

Sager, Holgersson & Öberg 2016, s. 13-14). På så vis skapas inom problemdiskursen en 

föreställning om att människor på flykt ”egentligen inte ska vara i Sverige”.  

 

Vad denna föreställning får för konsekvenser för ”integrationen” är en fråga som 

problemdiskursen, med Foucaults synsätt, förhindrar oss att tala om eftersom den begränsar 

vår syn på vilken kunskap som är relevant att förhålla sig till i sammanhanget (Hall 2001). 

Vidare döljer problemdiskursen de berättelser som ryms i det brittiska slagordet We are here 

                                                        
17 Notera att dessa siffror inte innefattar personer som sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning 
till personer som tidigare fått uppehållstillstånd av asylskäl.  
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because you were/are there!, ett slagord som kärnfullt illustrerar att ”[m]ånga av de konflikter 

som genererar dagens migrationsrörelser [helt enkelt är] omöjliga att förstå utan koppling till 

den koloniala historien” (Sager, Holgersson & Öberg 2016, s. 16-18). 

 

Att Sverige och Europa stängde sina gränser när flest människor behövde korsa dem, trots att 

det är en mänsklig rättighet att söka asyl18 i ett annat land, är ett perspektiv som inte heller ges 

någon plats inom problemdiskursen. I stället förläggs problemet hos dem som behöver fly.  

 

Vad blir konsekvensen för ”integrationen” om biblioteken går med på den verklighets-

beskrivningen? Det beror på vad man menar med integration. I Kliv fram! definieras 

begreppet aldrig. Möjligen ska det med tanke på rapportens upplägg och titel förstås som 

motsatsen till ”segregation”, vilket i rapporten förknippas med ”utsatta områden” och ”de 

senaste årens stora flyktingmottagande”. Sådana associationer är, som jag har visat, inte 

neutrala eller oproblematiska. Jag lämnar frågan tills vidare, liksom problemdiskursen, för att 

gå över till den andra diskurs om integration som manifesterar sig i Kliv fram!. 

 

5.2 Hjälpardiskursen: dimridåer och bestående hierarkier   
 

I detta kapitel ska jag analysera den bild som träder fram i Kliv fram! av att svenska bibliotek 

kan hjälpa ”de Andra” att bli integrerade. I synnerhet kommer jag att granska de roller eller 

subjektspositioner som skapas, och deras konsekvenser. Inom denna diskurs är konstruktionen 

av svenskhet central. Ett svenskt ”vi” ska hjälpa ”dem” att få ”rätt” värderingar, öka sin 

anställningsbarhet, komma ut från hemmet och navigera på en ”osäker bostadsmarknad”.  

 

Det nämns aldrig uttryckligen i Kliv fram! vad det innebär att ”vara svensk”, men det går att 

utläsa mycket om den föreställda svenskheten då ”utlandsfödda” – som omskrivs flitigt i 

rapporten – indirekt kontrasteras mot svenskfödda. Språket är som jag nämnde i kapitel 4.3. 

om diskursanalys uppbyggt kring binära motsatspar, vilket gör det ”svårt att förstå sig själv 

som svensk utan att ha en uppfattning om något som svensk inte är, exempelvis utlänningar, 

iranier eller danskar” (Wikström 2009, s. 73), Som jag nämnt är sådana motsatspar också 

hierarkiska (Olson 1997), dvs. de har att göra med makt. Hierarkin är inte naturgiven utan 

skapas genom de betydelser begreppen ges – till exempel när ”svensk” ges innebörder som 

gör det möjligt att betrakta ”svensk” som högre stående än ”utlandsfödd” (jfr SOU 2005:41).  

                                                        
18 Denna rättighet uttrycks i FN:s artikel 14 om de mänskliga rättigheterna: ”Var och en har rätt att i andra 
länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” (Regeringskansliet 2011) 
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5.2.1 Hjälp att hitta obefintliga bostäder 
 

I den mån ”svenskar” nämns i diskussionen om bostadssegregation som Stenquist för i Kliv 

fram! förknippas de med ”bättre ställda bostadsområden”. Indirekt skapas så en bild av att 

”svenskar” inte bor trångt eller i miljonprogramsområden. Att bo trångt och/eller i 

miljonprogramsområde beskrivs i rapporten som ett tecken på segregation, vilket i sin tur 

kopplas ihop med ett ”stort flyktingmottagande”. Till exempel i ett stycke där författaren 

förklarar att skrivandet av Kliv fram! har påverkats av regeringens satsning Stärkta bibliotek19 

i så motto att rapporten har fått ett större fokus på:  
 

[…] hur segregationen yttrar sig i samhället, hur detta påverkat biblioteken och hur de 
arbetat för att svara upp mot dessa samhällsutmaningar. Utmaningar som ytterligare 

accentuerats av de senaste årens stora flyktingmottagande. (Stenquist 2018, s. 5) 

 

Här framstår det som att ett stort flyktingmottagande har orsakat större segregation. Jag 

problematiserade föreställningen om ett stort flyktingmottagande i kapitel 5.1.3. Här ska jag 

stanna upp vid resonemanget om ökad boendesegregation.  

 

Stenquist återger statistik från Boverket som påvisar att trångboddhet är dubbelt så hög bland 

utlandsfödda (Stenquist 2018, s. 14). Han skriver vidare att en orsak till ökad 

bostadssegregation är EBO-lagen20, som ger asylsökande rätt att bosätta sig där de själva vill, 

och lyfter fram att regeringen har föreslagit att en ”social prövning” ska göras innan 

asylsökande får rätt att ordna egen bostad (ibid. s. 14, 33). Förslaget innebär bland annat att 

dagersättningen dras in för den som ändå väljer att ordna eget boende (se SOU 2018:22).  

 

Stenquist problematiserar inte att regeringen vill bemöta bostadssegregation med ökad 

kontroll av asylsökande. Inte heller problematiseras antagandet som ligger till grund för denna 

”lösning”, dvs. att asylsökande inte själva är kapabla att välja ett lämpligt boende, samt 

föreställningen om att asylsökande väljer att bo trångt. Därmed förläggs problemet 

bostadssegregation och trångboddhet på individnivå, och framstår som något som 

asylsökande i någon mån själva är ansvariga för. Denna förståelse motsägs dock på ett annat 

ställe i rapporten, där Stenquist skriver: 

 

                                                        
19 Stärkta bibliotek är en treårig satsning (2018-2020) som syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till 
(folk)biblioteksverksamhet. Satsningen genomförs av Kulturrådet på uppdrag av regeringen.     
20 Det som kallas EBO-lagen är en del av lag (SFS 1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  
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Det viktigaste botemedlet mot trångboddhet är givetvis att bygga fler bostäder. Det görs 

också. Problemet är att nästan allt som byggs kräver en familj med två medelklassinkomster 

för att bo i. (Stenquist 2018, s. 33) 

 

Här går det att utläsa att bostadsmarknaden tillhandahåller för få bostäder och att de som 

drabbas är personer med låga inkomster, vilket kan sägas peka mot en förståelse av 

bostadssegregation som ett strukturellt snarare än individuellt problem. Det blir här tydligt att 

diskurser inte är homogena utan att de – som Bacchi (2009, s. 37) har påpekat – präglas av 

inre spänningar och motsägelser. Ovanstående kan, menar jag, ses som en form av inom-

diskursiv maktkamp om problemformuleringsföreträde.  

 

Irene Molina, som länge har forskat om bostadssegregation ur ett postkolonialt perspektiv, har 

visat att en klassanalys förvisso är central för förståelsen av bostadssegregation, men att ”den 

måste associeras till frågan om diskriminering oh [sic] rasism” liksom till bostadspolitik och 

integrationspolitik ”om det ska bli möjligt att granska den komplexa relationen mellan makt 

och rum i staden” (Molina 2005, s. 111). Hon kritiserar även föreställningen om att 

”invandrare väljer att bo bland invandrare” (ibid. s. 112), som bygger på en idé om att 

”kulturskillnader” kan förklara segregationsmönster. Jag anser i likhet med Molina att kultur 

inte kan ses som något essentiellt, som något som ”följer med” en person från det land hen 

migrerar från och förblir densamma, oavsett hur länge personen bor i det nya landet. Jag anser 

inte heller att det går att tala om en ”svensk kultur” som går att avgränsa från någon slags 

”invandrarkultur”. Som Molina skriver:  

 
Att tro att det finns olika kulturer, en för den inhemska befolkningen och andra för de 

invandrade befolkningarna är att förneka att invandringen ändrar den kulturella verkligheten 

i ett samhälle. […] Kulturens former ändras, utvecklas, blandas och sprids i historiska 
processer. Så är fallet också i Sverige. Både inomeuropeiska och utomeuropeiska 

invandrare har bott i Sverige sedan flera hundra år tillbaka. Det vore trångsynt att tro att 

denna långa och etniskt mångfacetterade närvaro inte satt några som helst spår i de sociala 
relationer som genomsyrar dagens svenska samhälle. (Molina 1997, s. 48-49)  

 

Min tolkning är att Molina vill påvisa att den som invandrat till Sverige är en del av den 

”svenska kulturen”, en del av Sverige. Med en sådan syn blir det möjligt att ställa andra frågor 

om varför exempelvis personer som invandrat från utomeuropeiska länder har sämre 

levnadsvillkor än svenskfödda personer – frågor som inte bortförklarar denna ojämlikhet med 

svepande antaganden om kulturskillnader (jfr Molina 1997).  
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Jag menar att en essentialistisk – eller med Molinas ord reduktionistisk – syn på kultur 

kommer till uttryck i ovan nämnda EBO-förslag, där staten med hjälp av ”social granskning” 

och indragen dagersättning antas kunna motverka asylsökandes föreställda dragning åt att 

bosätta sig ”nära andra invandrare”, i ”olämpliga” områden. Detta blir synligt när man med 

Bacchis WPR-ansats granskar vad lösningen säger om det föreställda problemet: det är 

asylsökandes ”icke-svenska” kultur att bosätta sig för nära och för trångt som ska ändras. En 

essentialistisk syn på ”kultur” osynliggör på så vis bostadspolitikens roll och att det 

förekommer diskriminering på bostadsmarknaden. Jag återkommer strax till det.  

 

De konkreta förslag som Stenquist lägger fram gällande hur biblioteken ska förhålla sig till 

bostadssegregation är att biblioteken kan göra (mer) plats för samhällsorientering (Stenquist 

2018, s. 53), hjälpa kvinnor och flickor att komma ut från hemmet (ibid. s. 55) samt hjälpa 

nyanlända att skilja på falska och tillförlitliga uppgifter i bostadssökandet (ibid. s. 22). Det är 

svårt att se att dessa förslag kan bidra till att förändra det faktum att det är svårare för personer 

med låga inkomster än för personer med höga inkomster att få bostad i Sverige i dag, eller att 

låg inkomst är kopplat till rasifieringsprocesser (jfr Neergaard 2018).  

 

Ovan konstaterade jag att det finns allvarliga invändningar mot föreställningen om att 

invandrade personers ”kultur” är orsaken till bostadssegregation. Här ska jag lyfta ytterligare 

några invändningar, som pekar mot att bostadssegregation snarare är ett strukturellt än ett 

individuellt problem. För det första gäller det diskriminering av personer med namn som 

uppfattas tillhöra etniska minoriteter. Flage (2018) fann, utifrån en metaanalys av 25 studier 

om bostadsdiskriminering i OECD-länder (varav fyra berör den svenska bostadsmarknaden), 

att det förekommer diskriminering av etniska minoriteter – i synnerhet av personer som 

uppfattas ha manliga muslimska eller arabiska namn. Flera av studierna har genomförts med 

hjälp av fiktiva bostadssökande, som har fått svara på annonser om uthyrning av bostäder. För 

denna uppsats är det särskilt relevant att notera att bostadsdiskrimineringen har ökat 

segregationen i ”mindre attraktiva bostadsområden” (Flage 2018, s. 1).  

 

Andra forskare har studerat majoritetsbefolkningens roll. I en studie av människors 

flyttmönster i Stockholm fann Müller, Grund och Koskinen (2018) att ”infödda svenskar” 

undviker att flytta till bostadsområden där ”immigranter” bor. De konstaterar att vad de kallar 

”ethnic avoidance” är den huvudsakliga drivkraften bakom boendesegregation i Sverige.  
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Huruvida det är bibliotekens uppgift att förändra dessa förhållanden är inte en fråga för denna 

uppsats. Det jag däremot kan konstatera är att Stenquists förslag på hur biblioteken ska 

förhålla sig till bostadssegregation inte utmanar bilden av att den som bor trångt har sig själv 

att skylla. Vidare osynliggör förslagen ”infödda svenskars” roll för segregation och 

diskriminering på bostadsmarknaden. De reproducerar också en stereotyp bild av kvinnor och 

flickor, vilket jag återkommer till i nästa kapitel.  

 

Vad som också sker, genom detta sätt att representera problemet för att tala med Bacchis 

terminologi, är att miljonprogramsområden och trångboddhet – som i rapporten konsekvent 

kopplas till utlandsfödda – avskiljs från Sverige. Ett exempel på hur det görs är när Stenquist 

(2018, s. 31) låter ett kommunalråds uttalande om att ”Vi ska inte ha femton personer i en 

etta” illustrera trångboddhet i miljonprogramsområden och på orter som tagit emot många 

asylsökande. Citatet kan läsas som ett sätt att separera utlandsfödda från det ”vi” som 

representerar Sverige. Molina har beskrivit hur samma sak sker i en massmediekontext: 

 
Det handlar inte bara om en stigmatisering som avser de människor som förknippas med 

dessa platser utan man gör platserna i sig till den Andre. Platserna identifieras som 
”problemområden”, ”utsatta områden”, ”segregerade områden”. Det som uttrycks genom 

alla dessa benämningar är att platserna inte riktigt går att identifiera, inte tillhör nationen 

Sverige, att de finns i marginalen. (Molina 2005, s. 100) 

 

Vad som krävs för att ”de Andra” ska kunna stängas ute från nationen Sverige är – som jag 

har visat – att problemet med bostadssegregation förläggs hos individer snarare än i en 

underdimensionerad bostadsmarknad som ger fördelar till den medelklass som har namn som 

låter ”svenska”.   

 

5.2.2 Könad rasifiering och myten om svensk jämställdhet 
 

Ett exempel på hur svenskhet skapas inom hjälpardiskursen är i konstruktionen av (binära) 

kön. Svenskheten är sällan framträdande eller uttalad, utan konstrueras främst i kontrast till 

framställningen av ”de som ska integreras”. I följande citat skapas till exempel på en och 

samma gång en bild av att ”Andra” unga kvinnor är förtryckta medan ”svenska” unga kvinnor 

inte antas ha sådana familjekonflikter att de behöver ”ta sin tillflykt” till ett bibliotek: 

 
Trångboddheten är ett växande problem i många av landets miljonprogramsområden liksom 
på de orter som tagit emot många asylsökande. […] Detta är en viktig orsak till trycket på 
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biblioteken som plats att bara vara på, eller som en plats för att göra läxan, som en plats dit 

unga kvinnor kan söka sig utan kontroverser med föräldrar, bröder eller andra släktingar. 

Detta är inte alltid en roll som biblioteken aktivt sökt. Den har uppstått som ett resultat av 
en i vissa stycken oönskad samhällsutveckling. (Stenquist 2018, s. 31)   

 

På andra ställen i rapporten förknippas unga män – av sammanhanget framgår att de inte ses 

som ”svenska” – med ordningsproblem, till exempel i följande citat: 

 
Samtidigt uppstår situationer, till exempel med härjade gäng av unga killar, då inget annat 

återstår än väktare och inskränkta öppettider. (ibid. s. 32) 

 

Dessa beskrivningar är inte oviktiga, de utgör nämligen grund för ett av de förslag som Kliv 

fram! mynnar ut i – vilket alltså ska läsas som ett förslag på hur biblioteken kan stärka sitt 

arbete med integration – nämligen att biblioteken bör ”ägna uppmärksamhet åt arbete med 

kvinnor, ensamma mödrar och unga tjejer” (ibid. s. 55). Förslaget presenteras så här: 

 
På många sätt har pojkar och unga män stått i centrum för diskussionen om 
biblioteksverksamheten i utsatta områden. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt den stora 

skara hemmavarande kvinnor som bor i dessa områden, liksom unga flickor. Biblioteken är 

fortfarande en plats som betraktas som relativt trygg och som står öppen för dem. 

Personalrekrytering och programverksamhet behöver ännu bättre anpassas efter dessa 
gruppers behov. Om ordningsproblemen på biblioteken huvudsakligen löses genom kortare 

öppettider och fler väktare kan det bli svårare för kvinnor i alla åldrar att söka sig till 

biblioteken, efter som bilden av biblioteket som en trygg plats kan förändras. (ibid. s. 55) 

 

Genom ovanstående utdrag löper en underton av att biblioteken har ”drabbats” av ”de Andra” 

(främst ungdomar) som på olika sätt anses problematiska: ”inte en roll som biblioteken aktivt 

har sökt”, ”resultat av en i vissa stycken oönskad samhällsutveckling”. Vad oönskad 

samhällsutveckling avser förblir hängande i luften, vilket gör ”de Andra” till problematiska 

grupper som behöver hjälpas på olika (binärt könade) sätt för att bli mer som den outtalade 

”svenska” normen.  

 

Svenskheten skapas här i samspel med föreställningar om män, kvinnor, pojkar och flickor. 

”Andra” kvinnor framställs som hemmavarande och hårt hållna av föräldrar, bröder, släkt. 

”Andra” män förknippas med ordningsproblem och patriarkala beteendemönster. Jag ska 

diskutera två centrala problem med de här framställningarna: dels återskapar de koloniala, 

rasistiska stereotyper, dels framställer de jämställdhet som något typiskt svenskt. 
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För att börja med stereotyperna, så är det vanligt att ”utlandsfödda” män tillskrivs egenskaper 

som omoderna, hotfulla och förtryckande. Denna stereotyp skapas i kontrast till bilden av 

”svenska” män som moderna, jämställda och ”normala” (Bredström 2005). Uppdelningen är 

inte ny utan vilar på en central idé i rasismens historia om ”den svarte mannens aggressiva 

sexualitet” – en idé som var central när Europa koloniserade Afrika (Bredström 2005, s. 204) 

såväl som i den rasism som utvecklades efter slaveriets avskaffande (Davis 2012, s. 67).  

 

Mot den här bakgrunden blir det nödvändigt att påminna om det till synes enkla faktum att 

”utlandsfödda” män är olika. ”Det finns allt från feminister till förespråkare för traditionella 

patriarkala värderingar” påpekar Mehrdad Darvishpour (2015, s. 396) som har forskat om 

migration och maskulinitet. Darvishpour framhåller att män som har migrerat till Sverige 

förhåller sig till maskulinitet på olika sätt, vilket bland annat bör förstås i relation till 

utbildning, inkomst, erfarenheter av rasism/diskriminering, upplevelse av delaktighet i 

samhället och familjeförhållanden (ibid.). Någon sådan komplexitet ges det dock inte 

utrymme för i de subjektspositioner som skapas för ”utlandsfödda” män i Kliv fram!.  

 

Den dominerande föreställningen om ”utlandsfödda” kvinnor som Kliv fram! (re)producerar 

är att de är förtryckta och behöver hjälp att komma ut från hemmen. Det är inte ovanligt att 

denna diskurs kommer till uttryck i texter om integration och bibliotek. I en artikel av BIV-

forskarna Audunson, Essmat och Aabø (2017, s. 224) förknippas till exempel kvinnor och 

flickor ”whose freedom of movement in public space is relatively restricted” med islam. 

Biblioteket kan, enligt dessa forskare, erbjuda ”bridges to the culture of the new country, as 

well as bridges to their culture of origin” för dessa kvinnor och flickor (ibid. s. 227). Citaten 

ger uttryck för den typ av essentialistiska och fixerande syn på kultur som jag med hjälp av 

Molina kritiserade i kapitel 5.2.1 om bostadsmarknaden.  

 

Många forskare har problematiserat den utbredda föreställningen om att invandrade kvinnor 

”måste ut från hemmen”. Bland andra Heléne Thomsson (2005), som har forskat om hur 

kvinnor har det i Sverige genom observationer och intervjuer vid olika ”kvinnoverksamheter”. 

Jag tar upp exemplet eftersom Thomsson på ett konkret sätt belyser att det är långt ifrån 

självklart vad verksamheter för kvinnor – oavsett om de kallas integrationsfrämjande eller 

jämställdhetsfrämjande – egentligen har för funktion. Thomsson observerade till exempel när 

två kommunrepresentanter besökte ett internationellt kvinnocenter för kvinnor som inte har 

svenska som modersmål för att berätta om integration. På frågan vad de egentligen menar 

med integration svarade representanterna att det handlar om möten, och vidare: 
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Integration handlar om en ömsesidig vilja till att delta i varandras liv, säger de. Att 

acceptera de krav som samhället ställer och att själv kunna vara med och ställa krav […]. 

Att vara en del av samhället. Ingå. Att känna till vad som händer och vad som gäller. Känna 
sig som en självklar och välkommen del. Ha samma spelregler och samma möjligheter att 

delta i samhällslivet. (Thomsson 2005, s. 71) 
 

När kommunrepresentanterna nämner ”samma spelregler och samma möjligheter” är det som 

en explosion i rummet, beskriver Thomsson. ”Då är det väl spelreglerna ni borde jobba med”, 

säger en av de närvarande kvinnorna, som efter den följande diskussionen lämnar rummet 

med en uppmaning till kommunrepresentanterna att ”tänka lite mer på ord som makt och 

resurser innan de pratar om integration med såna som henne” (ibid. s. 72).  

 

Ovanstående exempel väcker frågor som även aktualiseras av Stenquists förslag att 

biblioteken ska ägna uppmärksamhet åt arbete med kvinnor, ensamma mödrar och unga tjejer, 

och anpassa sin programverksamhet och personalrekrytering till deras behov. För vad innebär 

det att ägna uppmärksamhet åt en grupp? Och vem ska definiera gruppens behov? Thomsson 

skriver ingående om svårigheten att definiera andras behov, och konstaterar att det inte sällan 

blir fel när människor med makt ska formulera verksamheter för andra – oavsett hur väl de 

vill – då de bygger på bristfälligt underbyggda antaganden (Thomsson 2005, s. 81).  

 

För de bibliotek som ska göra verklighet av förslaget i Kliv fram! blir det – utifrån Thomssons 

reflektioner – viktigt att fråga sig vem som tjänar på de verksamheter man tänker genomföra 

för ”kvinnor, ensamma mödrar och unga tjejer”, och om ens verksamhet upprätthåller eller 

utmanar rådande maktsystem (jfr Thomsson 2005, s. 91). Med andra ord: bidrar verksamheten 

till att ändra spelreglerna till förmån för de grupper som biblioteken säger sig vilja lyfta?  

 

Det underförstådda problemet i förslaget om att biblioteken ska ägna uppmärksamhet åt tjejer, 

ensamma mödrar och kvinnor är att för stor uppmärksamhet har ägnats åt pojkar och unga 

män. Mellan raderna framgår att pojkar och unga män ”i utsatta områden” har skapat 

ordningsproblem vilket på vissa håll har ”lösts” genom kortare öppettider och fler väktare. 

Detta kan enligt Stenquist missgynna tjejer, ensamma mödrar och kvinnor.  

 

Här vill jag stanna upp i ett resonemang om vilka subjektspositioner som skapas i denna 

problemrepresentation. Bacchi och Goodwin använder sig av Foucault när de beskriver hur 

människor skapas som subjekt. Dels skapas subjekt i relation till dominerande kunskap, som 

genom normer föreskriver hur mänskliga subjekt bör vara. Dels skapas subjekt genom 
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uppdelningsmekanismer, där grupper konstrueras i motsatsförhållanden till varandra, till 

exempel genom uppdelningarna medborgare/migrant och bidragsmottagare/skattebetalare. 

Konstruerandet av motsatser fyller funktionen att ”promote desired behaviours among the 

general population, making them ’governable’” (Bacchi & Goodwin 2016, s. 51).  

 

Jag anser att det finns en dubbel problematik i de subjektspositioner som Kliv fram! 

producerar. De som rasifieras som ”Andra” har att förhålla sig till en på det stora hela 

stereotyp, statisk roll (som hemmavarande och passiv eller som stökig och patriarkal, 

beroende på binärt kön). Dessa positioner är, som jag har beskrivit, en del av en dominerande 

diskurs, som den som rasifieras inte kan välja bort att förhålla sig till.  

 

Samtidigt fyller dessa positioneringar funktionen av att bekräfta normen – i det här fallet 

svenskheten – som överlägsen och ”önskvärd” (jfr SOU 2005:41, s. 12). Det som är 

eftersträvansvärt är inte nödvändigtvis baserat på någon ”verklig” innebörd, till exempel att 

”svenska” män per definition är fria från patriarkala mönster. Med de postkoloniala 

teoretikerna Lin och Kubota (2011, s. 279) blir det synligt att positioneringarna säger mer om 

normen än ”de Andra”: ”the colonialist has to construct an inferior cultural and racial/ethnic 

Other in order to know who he/she is (Self)”. Härigenom får den som positioneras som 

”svensk” också privilegiet att slippa stå till svars för samhällets ”oönskade beteenden”.  

  

Frågan är hur dessa föreställningar påverkar bibliotekariers bemötande av personer med annat 

modersmål än svenska och förståelsen av denna för biblioteket prioriterade målgrupps behov? 

Som Frohmann (1994) skriver påverkar de subjektspositioner som BIV-fältet producerar om 

användare förståelsen av vilka ”problem” som behöver lösas. Hur man väljer att beskriva och 

betrakta sina användargrupper kommer alltså att påverka ens förståelse av ”deras” behov:  

 
From whose perspective, and in the light of what and whose interests, are their capacities 
and their possibilities of action viewed? (Frohmann 1994, s. 133) 

 

När biblioteksfältet till exempel skapar en bild av användargruppen ”invandrade kvinnor” 

som ”fast i hemmet” blir ”lösningen” att säga: ”kom till det trygga biblioteket”. Det är en 

problemrepresentation som förlägger förtryck av kvinnor till de Andras hem samtidigt som 

rasism osynliggörs – inget av dessa förtryck antas existera och skapa otrygghet på biblioteket.   
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På ett ställe i Kliv fram! skrivs dock en annan bild fram. I ett stycke om ökande krav på 

medieförsörjning lyfter Stenquist fram att en förening med ”kvinnor från Mellanöstern” har 

”klagat” på den arabiskspråkiga litteratur som ett bibliotek tillhandahåller då den innehåller 

”en franskinfluerad arabiska, som inte används i deras hemländer” (Stenquist 2018, s. 42), 

samt föräldrar som inte vill låna bibliotekets böcker på arabiska till sina barn då de anser att 

böckerna ”återspeglar allt för traditionella och islamiskt influerade kultur- och 

moraluppfattningar” (ibid. s. 43). Dessa subjektspositioner – där biblioteksanvändare som 

invandrat ges ett tydligare aktörskap och får vara kritiska till ”traditionella värderingar” – 

syns dock inte bland de konkreta förslagen på hur bibliotek kan stärka integrationen.   

 

Den brist på arabiskspråkig kompetens som framträder i ovanstående stycke antas inte kunna 

åtgärdas av biblioteken själva, utan leder i stället fram till ett förslag om att biblioteken 

behöver hjälp att anställa arabiskspråkig personal samt – framkommer det mellan raderna 

– utbilda denna personal i ”svenska värderingar”. Jag återkommer till dessa spår i de två 

avslutande analyskapitlen.  

 

Det görs heller ingen koppling mellan de brister som ovan nämnda förening påtalade och att 

utlånen minskar, vilket nämns i en bisats i ett av förslagen i Kliv fram! (ibid. s. 56).  

Det är som att dessa subjektspositioner inte får fäste inom diskursen. Min tolkning är att det 

har att göra med att de utmanar den rådande ordningen. Inom hjälpardiskursen – liksom inom 

rapportens integrationsdiskurs i sin helhet – finns inte utrymme för ”de Andra” att ställa krav 

på ”svenskar”, inte heller för ”de Andra” att göra anspråk på den jämställdhet och de ”icke-

traditionella värderingar” som förknippas så starkt med ”svenskhet”. 

För att avsluta resonemanget om de koloniala stereotyper som (re)produceras i Kliv fram! 

– som bildar snäva, statiska subjektspositioner för ”de Andra” – kan jag konstatera att 

hjälpardiskursen tycks leda till att biblioteksvärlden missar att utforska icke-stigmatiserande 

förhållningssätt gentemot den målgrupp som antas behöva bli integrerad.  

 

Som jag redan antytt kan Kliv fram! sägas manifestera en diskurs där ”svenskar” framställs 

som jämställda genom att ”utlandsfödda” utmålas som ojämställda. Det sker bland annat i 

beskrivningen av biblioteket som ”en plats dit unga kvinnor kan söka sig utan kontroverser 

med föräldrar, bröder eller andra släktingar” (Stenquist 2018, s. 31). Biblioteket kodas här 

som en svensk plats där jämställdhet råder.  
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Diskursen om ”den svenska” jämställdheten har enligt de los Reyes funnits med åtminstone 

sedan 1970-talet. Ett av dess kännetecken är just associerandet av svenskhet till ”ett land och 

en kultur som erbjuder en unik frizon från könsförtrycket” (de los Reyes 2002, s. 172). Denna 

”svenska frizon” blir i jämställdhetsdiskursen endast ”förmörkad av antingen invandrarnas 

patriarkala enklaver eller av ’latenta utbrott av gamla föreställningar’” (ibid. s. 182). Här går 

det att se en parallell till den nationella självbild där Sverige framställs som fritt från rasism, 

som jag diskuterade i kapitel 5.1.2. Genom att förknippa svenskhet med antirasism och 

jämställdhet skapas föreställningen om nationen Sverige som den ultimata frizonen.   

 

Den bild som Kliv fram! målar upp av invandrade flickor och kvinnor som till största delen 

hemmavarande och förtryckta bör enligt ett postkolonialt perspektiv ses mot bakgrund av 

vilken roll denna föreställning har spelat i historien. Enligt Wikström har flera feministiska 

forskare visat att ”bilden av koloniserade kvinnor kom att legitimera koloniseringen som en 

frigörande och civilisatorisk mission” (Wikström 2009, s. 79, kursivering i original). I dag 

fungerar denna bild som en kontrast till det föreställt ”jämställda Sverige”.  

 

Det är den kontrasten som behövs för att exempelvis en ung ”svensk” kvinna inte ska anses 

vara förtryckt eller behöva komma bort från hemmet – oaktat hur hennes familjerelationer ser 

ut och vilka eventuella behov hon har. Likaså påverkas unga ”svenska” män på så vis att 

deras ”etnicitet” inte antas vara problematisk ur ett könsmaktsperspektiv (icke-binära 

ungdomar osynliggörs helt i jämställdhetsdiskursen, vilket jag återkommer till i nästa kapitel).  

 

Myten om Sverige som världens mest jämställda land har blivit ett mantra såväl i som utanför 

Sverige (Martinsson, Griffin & Giritli Nygren 2016a; Darvishpour 2015). Dess funktion är 

som framgått av ovan att framställa jämställdhet som ett nationellt, svenskt särdrag – vilket 

feministiska, queera och postkoloniala teoretiker har problematiserat på olika sätt.  

 

En del av kritiken går ut på att detta mantra förminskar och/eller osynliggör de problem med 

(o)jämställdhet mellan kvinnor och män som existerar i ett svenskt sammanhang, vad gäller 

exempelvis våld, inkomst och hälsa (se t.ex. SCB 2018a)21. En annan kritik handlar om vilka 

föreställningar mantrat (re)producerar:  

 

                                                        
21 SCB:s könsuppdelade statistik bygger på juridiskt kön (SCB 2018b), vilket innebär att personer som inte 
identifierar sig i enlighet med sitt juridiska kön, inklusive icke-binära, osynliggörs eller felkönas av statistiken.  
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Föreställningen om invandrade kvinnor som offer för patriarkala värderingar från sina 

hemländer blir en täckmantel för rasistiska och patriarkala strukturer i Sverige som gör det 

möjligt att brott mot (invandrade) kvinnor upprepas gång på gång. (de los Reyes, Molina & 
Mulinari 2005, s. 25)  

 

För att kunna förstå och förhålla sig till ”kvinnors differentierade erfarenheter av 

underordning” i Sverige behövs enligt de los Reyes, Molina och Mulinari en intersektionell 

analys som tar fasta på ”hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är 

inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang” (ibid.). 

Som jag tolkar dem handlar det om att möjligheten att se hur olika former av förtryck skapas i 

det samtida Sverige begränsas när könsmaktsordningens placeras ”i en annan kultur” 

– utanför Sverige. Dessutom bidrar jämställdhetsdiskursen till att göra jämställdhet till ”ett 

svenskt projekt och en svensk angelägenhet som invandrade kvinnor och män, i bästa fall, kan 

lära sig och anpassa sig till” (de los Reyes 2001, s. 93), vilket befäster ”föreställningen om en 

svensk överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet (de los Reyes & Molina 2005, s. 307). 

 

Det problematiska här är alltså att jämställdhetsdiskursen bidrar till den särskiljande 

rangordning och exkludering som ligger till grund för diskriminering av personer som 

invandrat till Sverige (jfr de los Reyes 2001). Martinsson, Griffin och Giritli Nygren  

beskriver därför jämställdhetsdiskursen som ett exempel på kulturell rasism: 

 
[T]he co-articulation of the nation and gender equality exemplifies that cultural racism does 

not only exist in the margins, nor is cultural racism specific to extremist right-wing parties. 
Cultural racism is (re)produced through the gender-equality norm and the way it is 

considered to be part of the ”Swedish core”. […] We need to understand these struggles as 

challenges that transcend nationalities and national identities. (Martinsson, Griffin & Giritli 
Nygren 2016b, s. 214) 

 

Utifrån detta perspektiv blir det relevant att fråga sig hur myten om ”svensk” jämställdhet 

– och ”svenskhetens” beroende av att kontrastera sig mot koloniala stereotypa bilder av 

invandrade män och kvinnor – påverkar de personer som sägs vara i behov av integration (jfr 

Darvishpour 2015, s. 407)? Och vidare: vad är det personerna ska integreras i? Den paradox 

som de los Reyes och Kamali har uppmärksammat vad gäller svensk integrationspolitik – 

nämligen att den utgår från att ”invandrade män och kvinnor” antas kunna integreras i ett 

”oproblematiskt och välfungerande samhälle” där rasism och sexism inte förekommer (SOU 
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2005:41, s. 8) tycks gälla även för den integrationsdiskurs som manifesteras i Kliv fram!. 

Problemet är att diskursens utgångspunkt – det felfria svenska samhället – inte existerar. 

 

För att avsluta diskussionen i detta kapitel vill jag återknyta till synen på ”etnicitet” som något 

essentiellt och statiskt, som återkommande skapas i Kliv fram!. En sådan syn är inte bara ett 

uttryck för kulturell rasism, den gör det också ”omöjligt att bli svensk”, som Moa Bursell 

(2015, s. 291) har påpekat. Inom hjälpardiskursen handlar integration, som jag har visat, om 

att anpassa ”de Andra” till ”svenskhet”. Som synes är det dock ett omöjligt projekt: 

 
Svenskheten betecknar en position som är omöjlig att nå för ”de andra” eftersom dessa per 
definition befinner sig utanför svenskheten. (SOU 2005:41, s. 12)  

 

Av ovanstående drar jag slutsatsen att om bibliotek ska kunna bidra till ”integration av 

kvinnor och flickor” behöver de för det första definiera vad integration är – dvs. vad man vill 

uppnå med ett ”integrationsarbete” – samt betrakta och behandla ”etnicitet” som en social 

konstruktion. Detta innefattar med nödvändighet en kritisk granskning av ”svenskheten” och 

det svenska samhället, vilket kommer att bli ännu tydligare i nästa kapitel.  

 

5.2.3 Svenska värderingar?  
 

I mitt empiriska material förekommer ett exempel som både representerar hjälpardiskursen 

och problemdiskursen. Det textstycke jag ska analysera här kan dels ses som ett exempel på 

hur svenska bibliotek antas behöva hjälpa ”utlandsfödda” att få ”rätt värderingar” (vilka 

”svenskar” redan antas ha), dels ett exempel på där föreställda kulturskillnader får utgöra 

förklaring till varför ”utlandsfödda” har svårare än ”svenskar” att få jobb. Texten lyder: 

 
Ett av de bibliotek jag besökt har, med stöd från Arbetsförmedlingen, framgångsrikt 

rekryterat arabiskspråkiga biblioteksvärdar. Det är socialt kompetenta personer med goda 

språkkunskaper som lämnat ett viktigt bidrag till biblioteksverksamheten. Men så skulle en 

iransk konstnär som engagerat sig i HBTQ-frågor framträda på ett programsatt arrangemang 
på biblioteket. En av biblioteksvärdarna förklarade då att de gärna kunde vara med och 

ställa i ordning lokalen men inte kunde medverka under själva arrangemanget. Detta av 

religiösa skäl, kopplade till synen på homosexualitet mm.  
Jämlikhetsfrågorna och ett normkritiskt betraktelsesätt har gjort stora 

framsteg i Sverige och många andra länder under de senaste åren. Biblioteksvärdarna är en 

del av bibliotekets ansikte utåt och har en viktig (och sannolikt växande) roll i bemötandet 
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av besökare. Kan man då ha en biblioteksvärd som inte betraktar till exempel en 

homosexuell eller en icke-binär person som en jämlike? (Stenquist 2018, s. 42)   
 

Mellan raderna går det här att utläsa att ”svenskar” uppfattas se sig som jämlikar med 

homosexuella och ickebinära. Denna föreställning berättar intressanta saker om 

konstruktionen av svenskhet och dess konsekvenser.  

 

För det första skapas en bild av ”svenskar” som personer som inte behöver stå till svars för 

den homo- och transfobi som finns i samhället. Samtidigt skuldbelägger den arabisktalande 

personer kollektivt, tillskriver dem homo- och transfobi, gör det till en del av ”deras bristande 

värdegrund”. Vidare framställs arabisktalande som en position där det är omöjligt att vara 

homosexuell eller ickebinär, medan det görs till oproblematiska positioner för ”svenskar”.  

 

Det finns många spår att analysera i ovanstående citat. Jag ska här begränsa mig till en 

fördjupning av hur ickebinära har det i Sverige i dag, eftersom det kommer att illustrera min 

övergripande poäng. Det är också särskilt intressant att svenskhet i detta stycke konstrueras 

med hjälp av associationer till en icke-diskriminerande hållning gentemot ickebinära, 

samtidigt som ickebinära konsekvent osynliggörs i resten av Kliv fram!. Detta är förvisso inte 

unikt för Kliv fram!. Sverige har till exempel bara två juridiska kön22 – man och kvinna 

– vilket innebär att ickebinära inte erkänns enligt svensk lag.  

 

Ickebinära ingår i gruppen transpersoner, en grupp som är heterogen men som – i relation till 

den svenska befolkningen i stort – har det gemensamt att oftare bli utsatt för kränkningar, 

trakasserier, våld och hot om våld. Enligt Utredningen om stärkt ställning och bättre 

levnadsvillkor för transpersoner upplever gruppen sämre hälsa än befolkningen i stort, och 

det är betydligt vanligare att transpersoner har självmordstankar eller har gjort 

självmordsförsök (SOU 2017:92, s. 167). ”Upplevelsen av att vara osynliggjord i samhället är 

genomgående, särskilt hos ickebinära personer som ofta beskriver hur detta osynliggörande 

sker på daglig basis”, skriver utredaren Ulrika Westerlund (ibid. s. 168).  

Utredningen lyfter även synpunkter från nätverket Blattetrans, som berättar att de:  

 
[…] ofta stöter på föreställningar om personer med annan etnisk bakgrund än svensk som 

hbtq-fobiska och att denna föreställning riskerar att internaliseras och förstärkas även bland 

transpersoner som själva har en annan etnisk bakgrund än svensk. Då bilden av personer 

                                                        
22 Juridiskt kön är det kön som registreras för en person i folkbokföringen (se SOU 2017:92, s. 63). 
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med annan etnisk bakgrund än svensk som hbtq-fobiska reproduceras kan det skapa oro för 

att familjen kommer att reagera negativt och därför vågar en del inte komma ut för sina 

familjer. Detta kan skapa ytterligare en sorts utsatthet för transpersoner med annan etnisk 
bakgrund än svensk. (SOU 2017:92, s. 254) 

 

Personer som kommer till tals i utredningen berättar att de blir utsatta för såväl transfobi som 

rasism. ”Att bryta mot flera normer, exempelvis både mot vithetsnormer och mot cisnormer 

kan öka utsattheten för diskriminering och trakasserier”, skriver utredaren (ibid. s. 255).   

 

Med denna utvikning har jag velat visa vilken typ av berättelser och förhållanden som 

osynliggörs när ”bristande värdegrund” förläggs till ”arabisktalande”. Vad föreställningen om 

att det ingår i en ”svensk värdegrund” att se ickebinära och homosexuella som jämlikar 

framför allt gör är att reproducera en självbild av Sverige, där förtryck av hbtq-personer ses 

som en (redan) löst fråga. Som framgått av ovan finns starka skäl att ifrågasätta den bilden. 

Men i Kliv fram! framstår det som att de (enda) som har behov av värdegrundsarbete är 

”arabisktalande”. Detta måste i sammanhanget ses som ett uttryck för (kulturell) rasism.  

 

Det är här också värt att påminna om att ”de Andra” som ”svenska män” tidigare 

kontrasterades emot var just homosexuella män – till skillnad från i dag då ”’muslimska män’ 

har fått en särställning som avvikande/Andra i en svensk kontext” (Darvishpour 2015, s. 404).  

 

Som jag nämnde är det textutdrag ur Kliv fram! som jag diskuterat ett exempel på där 

föreställda skillnader i värderingar görs till en implicit förklaring till varför nyanlända har 

svårare än svenskfödda att få jobb. Detta tema ska jag utveckla i nästa kapitel.  

 

5.2.4 Arabiska språket – kompetens och brist i ett 
 

Ett av förslagen i Kliv fram! på hur staten kan stödja bibliotekens arbete med integration är att 

”förstärka bibliotekens möjlighet att anställa personal med språklig och kulturell kompetens, 

inte minst arabiskspråkig” (Stenquist 2018, s. 55). Det underförstådda antagandet här är att 

biblioteken i dag inte har någon större möjlighet att göra detta.  

Innan jag går in närmre på hur det antagandet kan förstås, ska jag stanna upp vid 

benämningen ”språklig och kulturell kompetens”. Vad betyder det? Av bisatsen framgår att 

”språklig kompetens” kan handla om att kunna arabiska, vilket pekar mot att ”språklig 

kompetens” kan förstås som kompetens i språk som inte är svenska. Detta antagande gör jag 

utifrån hur personer som kan arabiska omskrivs i rapporten i övrigt, där de tydligt görs till ”de 
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Andra” i relation till personer som har svenska som förstaspråk. Att ha svenska som 

förstaspråk är den outtalade normen, vilket flera skribenter i biblioteksvärlden har diskuterat i 

termer av att Sverige har en stark enspråksnorm (se t.ex. Lagerkvist 2016; Rojas 2017).  

 

Vad ”kulturell kompetens” avser är än mer otydligt. För att förstå vad det kan tänkas avse 

behöver man läsa vad Stenquist tidigare i rapporten har skrivit om rekrytering. Han går till 

exempel igenom erfarenheter från bibliotek som har anställt personer med kunskap i arabiska, 

vilket i de flesta fall anses ha varit en tillgång för biblioteken då de har kunnat nå och 

kommunicera med fler av bibliotekens målgrupper, till exempel genom arabiskspråkiga 

sagostunder eller uppsökande arbete. Här tycks det framför allt vara kunskaper i det arabiska 

språket som biblioteken tidigare har saknat.  

  

Stenquist har också slagit fast att biblioteken ”fungerar bättre om de är befolkade av personal 

som motsvarar befolkningssammansättningen i landet och i de områden där de verkar” 

(Stenquist 2018, s. 41). Här är det underförstått att biblioteken i dag inte motsvarar 

befolkningssammansättningen, vilket tycks äga giltighet (se t.ex. Kultwatch 2018). Det skrivs 

aldrig ut på vilket sätt biblioteken fungerar bättre om de är ”befolkade av personal som 

motsvarar befolkningssammansättningen”.  

 

En möjlig tolkning är dock att det är här ”kulturell kompetens” kommer in. Att biblioteken – 

vars personalstyrkor i dag inte ”motsvarar befolkningen” – behöver anställa personer med 

”kulturell och språklig kompetens” för att ”fungera bättre”. Varför kompetens i andra språk än 

svenska behövs ger rapporten exempel på, men vad den kulturella kompetensen består i och 

behövs för är svårare att uttyda. Denna otydlighet är – som Honma (2005) har iakttagit – inte 

ovanlig i bibliotekssammanhang:  

 
Ironically, despite the so-called multicultural trend in LIS, the precise reasons why we need 
to “diversify” seldom receive any close scrutiny. (Honma 2005, s. 10) 

 

Något som kan tänkas utgöra ett exempel på vad Stenquist menar är att ”kulturell kompetens” 

ses som en ”lösning” på ”ordningsproblem”, vilket bland annat framkommer i ett avsnitt där 

bibliotekariers höga stressnivåer mellan raderna kopplas till stökiga ”Andra” ungdomar.  

 
När en […] biblioteksanställd kan gå fram och säga till en störande person att Om du inte 

lägger av nu, snackar jag med din farsa (eller morsa, brorsa, syrra, kusin, farbror etc.) och 
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det ligger trovärdighet bakom ett sånt uttalande, tar det bättre skruv. (Stenquist 2018, s. 30, 

kursivering i original)   
 

Då ”svenskhet” i rapporten genomgående framträder som en outtalad norm är det möjligt att 

tolka det som att ”kulturell kompetens” avser kompetens i ”Andras” kultur – vilket i 

exemplen ovan förknippas med ordningsstörningar. I samband med att Stenquist föreslår en 

förstärkning av ”bibliotekens möjligheter att anställa personal med språklig och kulturell 

kompetens” framhåller han också att detta bör kombineras med ”ett utvecklingsarbete kring 

värdegrundsutbildningar anpassade efter bibliotekens behov” (ibid., s. 55).  

 

Här förskjuts fokus i flera led. För det första skiftar fokus från att ”kulturell kompetens” 

framställs som något eftersträvansvärt till att biblioteken behöver anställa Andra än 

”svenskar” för att få bukt med de stökiga ”Andra” ungdomarna. För det andra får 

diskussionen om ”svenska värderingar”, som jag förde i förra kapitlet, ytterligare en 

dimension. Den fyller här funktionen av att bilda en dimridå som förpassar ”problemet” med 

”de svåranställda arabisktalande” till deras föreställt bristande värderingar. Orsaken till deras 

svårighet på arbetsmarknaden framstår då som brister hos dem själva snarare än i systemet.  

 

Ovanstående resonemang kan vidare ses som ett exempel på hur essentialistiska diskurser om 

kulturell olikhet och mångfald osynliggör dominansförhållanden och hierarkier (Hudson 

2017). Det vill säga: att framställa ”de Andra” som kulturellt annorlunda blir ett sätt att 

reproducera underordning. I Kliv fram! sker det, som jag har visat, genom att personer som 

invandrat till Sverige – eller av andra skäl inte uppfattas vara ”svenskar” – förknippas med 

problem och brister, vilket stänger dörren för att tala om exempelvis villkoren på den svenska 

arbetsmarknaden. Sara Ahmed har träffande beskrivit en liknande iakttagelse av hur 

organisationer i ett brittiskt sammanhang förhåller sig till att de domineras av vithet:  

 
The problem of whiteness is […] described here not as an institutional problem but as a 

problem with those who are not included by it. (Ahmed 2012, s. 35) 

 

De exempel som rapporten tar upp på när biblioteken har anställt personer som kan arabiska 

tycks oftast ha innefattat någon form av ”lönebidrag”, dvs. arabisktalande har getts osäkra, 

tillfälliga anställningar. Huruvida denna anställningsform kan utgöra ett hinder för att 

personerna ska kunna fortsätta jobba på biblioteket behöver dock inte ifrågasättas utifrån 

ovanstående problemrepresentationer. Det behöver inte heller de hinder i form av tillfälliga 
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uppehållstillstånd och medföljande osäkerhet som möter dem som har flytt till Sverige – som 

jag beskrev i kapitel 5.1.3. Ytterligare en aspekt som osynliggörs är den i vissa fall 

livsavgörande maktposition som bibliotekens rekryterare får då anställningsbarhet blivit 

viktigare än skyddsbehov för möjligheten att få permanent uppehållstillstånd i Sverige 

(Flyktinggruppernas riksråd 2016; Sager, Holgersson & Öberg 2016). Vad som heller inte tas 

upp till diskussion är hur biblioteken ska förhålla sig till den diskriminering som förekommer 

på arbetsmarknaden (se de los Reyes & Wingborg 2002).  

 

På en rad olika sätt förskjuts alltså ”problemet” från institutionella/strukturella förhållanden 

till ”de svåranställda arabisktalande” själva. Förslaget indikerar att staten bör skjuta till medel 

för att biblioteken ska kunna anställa arabiskkompetenta personer, till en billigare penning än 

om de hade anställts på ”vanligt vis”. Konsekvensen för den som anställs blir mest troligt – då 

Stenquist (2018, s. 55) uttryckligen föreslår ”lönesubventionerade anställningar” – ett osäkert, 

tillfälligt arbete. Därmed kan förslaget – sett i relation till problem- och hjälpardiskursen i 

stort – sägas illustrera den europeiska utveckling där personer som invandrat till Europa har 

”blivit oundgängliga kuggar i EU:s allt mer avreglerade ekonomi och flexibla arbetsmarknad” 

samtidigt som de har blivit ”oundgängliga syndabockar för en rad i grunden sociala och 

politiska problem som EU:s politiska liv verkar oförmöget att råda bot på” (Hansen 2008, s. 

203). Dessutom upprätthålls den ordning där personer som invandrat till Sverige har sämre 

ställning och villkor på arbetsmarknaden än ”svenskar” (jfr de los Reyes & Wingborg 2002).  

 

Utifrån ovanstående resonemang framstår det som rimligt att ifrågasätta om integrationen har 

”lyckats” så snart en person har fått en anställning vilken som helst. de los Reyes och 

Mulinari (2005, s. 105) har konstaterat att ”mantrat om lönearbetets betydelse [för integration] 

ofta osynliggör arbetsvillkoren för underordnade grupper i arbetslivet och på arbetsplatserna”. 

En konsekvens av detta är, som Masoud Kamali har påpekat: 

 
Om personer med invandrarbakgrund har ett arbete tycks de anses vara integrerade. 
Sålunda, och oavsett om man är läkare eller civilingenjör och tvingas jobba som städare 

eller pizzabagare, anses man enligt den så kallade ”arbetslinjen” vara integrerad. (SOU 

2005:41, s. 52) 

 

Den sammantagna bild som Kliv fram! skapar är att arabisktalande personer har en brist som 

gör att biblioteken behöver hjälp för att kunna anställa dem. Här framträder en paradox: de 

personer som biblioteken behöver hjälp att anställa har alltså en kompetens som är eftersökt 
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av biblioteken. En konsekvens av denna paradox är att det som framställs som att svenska 

bibliotek hjälper arabisktalande personer in på arbetsmarknaden kan – med det perspektiv jag 

här har argumenterat för – ses som att svenska bibliotek snarare exploaterar arabisktalande 

personers kompetens.  

 

När man fokuserar på makt och hierarkier snarare än ”kulturell skillnad” blir det möjligt att 

förstå den skeva representation som Kultwatch (2018) har kartlagt – och som Stenquist 

indirekt beskriver – som en fråga om strukturell diskriminering/rasism. Det går att förstå som 

en fråga som har att göra med den normerande svenskhet som enligt Bursell (2015, s. 292) ger 

”alla etniska svenskar en medfödd fördel i konkurrensen om olika positioner i samhället”. 
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6 Avslutande diskussion 
 

Mitt syfte i den här uppsatsen har varit att undersöka vad biblioteksdiskurser kring integration 

gör med förståelsen av – och förhållningssättet till – rasism. Som jag redan nämnt är min 

slutsats att de diskurser om integration som manifesteras i mitt empiriska material – det jag 

har kallat problemdiskursen och hjälpardiskursen – osynliggör strukturell/institutionell 

diskriminering och rasism. Möjligheten att förhålla sig till diskriminering och rasism blir 

därmed mycket begränsad. Den förståelse av rasism som blir möjlig inom problem- och 

hjälpardiskurserna är den rasism som kan placeras hos perifera, oupplysta, högerextrema 

individer och grupper – dvs. någon annanstans.   

 

Osynliggörandet av strukturell/institutionell diskriminering och rasism sker bland annat 

genom hur problem- och hjälpardiskurserna reglerar vad som anses relevant att tänka/tala om 

och inte, samt genom hur de framställer de problem som ska lösas. Ett genomgående drag är 

att de problem som integration antas kunna lösa förläggs hos de personer som ska ”integreras” 

– vilket gör att det inte anses relevant att förhålla sig till sådant som diskriminering på arbets- 

och bostadsmarknad, en alltmer restriktiv migrationspolitik och upprepandet av koloniala 

tankefigurer i representationer av ”de Andra”. Det tar även bort fokus på hur svenskheten 

konstrueras som en oproblematiserad norm, vilket gör att underliggande antaganden om att 

den som (passerar som ”vit” och) har fötts i Sverige per automatik är jämställd, hbtq-

inkluderande och antirasistisk aldrig ifrågasätts.  

 

Som Bacchi påminner om, har problemframställningar konkret betydelse på så vis att ”some 

people are harmed and /…/ some benefit from particular problem representations” (Bacchi 

2009, s. 34). Det sätt som integrationsdiskurserna i mitt empiriska material framställer 

problem kan, menar jag, sägas gynna det ”vi” som ska integrera ”de Andra” – på bekostnad 

av ”de Andra”. Här blir det tydligt att i den mån biblioteken vill utmana den rådande 

ordningen – liksom rasismens diskurs – krävs ett perspektivskifte kring vad som egentligen är 

problemet. 

 

Det hade självfallet varit möjligt att analysera och tematisera mitt empiriska material på andra 

sätt. Men de diskurser jag har identifierat – problemdiskursen och hjälpardiskursen – får stärkt 

giltighet då annan forskning har kommit fram till liknande slutsatser.  

 



 59 

de los Reyes och Kamali konstaterar till exempel i en teoretisk reflektion över svensk 

integrationspolitik att ”invandrare associeras till en problemsituation” (SOU 2005:41, s. 8), 

vilket bland annat sker genom att invandrade personer skuldbeläggs för sin position (till 

exempel på arbetsmarknaden) och genom ”den tystnad som omger diskriminering och 

vardagsrasism i det officiella Sverige” (ibid. s.10-11). Genom att associera ”de Andras” 

närvaro med problem och konflikter – eller som ett hot mot ”svenskheten” – blir det enligt 

utredarna ”naturligt att rollen som vägvisare, uppfostrare, upplysare eller tuktare om så 

behövs är reserverad för ’äkta svenskar’” (ibid. s. 13). Detta ligger även i linje med mina 

iakttagelser av hjälpardiskursen, där svenska bibliotek (som representanter för ”svenskheten”) 

antas kunna hjälpa ”de Andra” med föreställt bristande värderingar och anställningsbarhet (se 

även Dahlstedt & Lindberg 2002, s. 21).  

   

Vidare har den postkoloniale teoretikern Homi K. Bhabha beskrivit hur en rasistisk, 

stereotypiserande diskurs (åter)använder koloniala tankefigurer om att ”de Andra” behöver 

”förbättras”, vilket kommer till uttryck i idéerna om ”the Civilizing mission or the White 

Man’s Burden” (Bhabha 2004, s. 119). Även här framträder beskrivandet av ”de Andra” som 

bristfälliga eller problematiska, liksom idén om att det vita, västerländska ”Vi:et” måste ta på 

sig en (betungande) hjälparroll gentemot ”de Andra”.  

 

Med hjälp av ovanstående forskning kan jag också konstatera att problem- och 

hjälpardiskurserna är tätt sammanvävda – de manifesterar sig inte sällan ihop.  

 

Resultaten av min undersökning bekräftar vidare att det som flera nordamerikanska forskare 

har lyft fram – att biblioteksvärlden osynliggör frågor om rasism (se Brook, Ellenwood & 

Lazarro 2015, Honma 2005, Hudson 2017) – även tycks äga giltighet i ett svenskt 

sammanhang. Som jag har visat osynliggörs rasism i mitt material genom en dominerande 

integrationsdiskurs. Precis som Hudson (2017) har beskrivit i en nordamerikansk 

bibliotekskontext, har det i en svensk kontext att göra med att den olikhet som ”de Andra” 

tillskrivs i relation till det föreställda Vi:et inte är en neutral beskrivning av ”skillnad” utan 

har funktionen att rangordna människor i en hierarki. Därför anser jag i likhet med Hudson att 

det är problematiskt att separera förståelsen av mångfald och integration från rasism.  

 

En central del i osynliggörandet av rasism är (re)producerandet av föreställningen om det 

svenska samhället som fritt från strukturell/institutionell diskriminering. Detta görs till 

exempel när bristen på arabisktalande anställda på biblioteken beskrivs som en fråga om 
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”bristfälliga värderingar” samtidigt som diskriminering på arbetsmarknaden – i synnerhet av 

personer som rasifieras som muslimer – inte nämns överhuvudtaget.  

 

Det är inte bara så att integrationsdiskursen i mitt empiriska material osynliggör rasism – den 

upprätthåller också rasismens diskurs. Detta görs genom betoningen av (statisk, essentiell) 

”kulturell skillnad” mellan ett ”svenskt Vi” och ”de Andra”. Det görs i konstruktionen av en 

föreställd antirasistisk, jämställd, hbtq-vänlig svensk gemenskap.  

 

Rasismens diskurs upprätthålls också genom tystnader, till exempel kring hur Sverige och 

Europa genom ökad gränsbevakning och i vissa fall stängda gränser förnekar människor på 

flykt möjligheten att söka asyl, liksom tystnaden kring den diskriminering och rasism som 

utgör integrerade delar av de svenska och europeiska samhällena (jfr SOU 2005:41). Att bryta 

denna tystnad är helt avgörande, påpekar de los Reyes och Molina:  

 
Den tysta överenskommelse som gör rasismen till en icke-fråga i den svenska 

integrationsdebatten är i själva verket ett av de största hinder som finns för att kunna 
synliggöra och utforma strategier för att motverka rasismen. (de los Reyes & Molina 2005, 

s. 317)   
 

För att återknyta till Bacchi så kan de tystnader jag identifierat ses som luckor i de 

problemrepresentationer som integrationsdiskursen skapar. Med hjälp av WPR-ansatsen har 

jag vidare kunnat visa att det inte är en självklarhet att frågan om segregation löses med 

integration. Min analys pekar snarare mot att ett arbete mot segregation behöver fokusera på 

att motverka diskriminering, ojämlikhet och rasism. Detta innefattar att kritiskt granska hur 

dominerande integrationsdiskurser – i biblioteksvärlden liksom i samhället i stort – bidrar till 

att (re)producera rasismens diskurs. Det innefattar också en kritisk granskning av hur 

konstruktionen av ”svenskhet” inom integrationsdiskursen upprätthåller rådande maktordning 

– där den som positioneras som ”svensk” erhåller fördelar eller privilegier gentemot de 

människor som integrationsinsatser är tänkta att ”stärka”.  

 

Utifrån ovanstående diskussion anser jag att biblioteksvärlden behöver ifrågasätta huruvida 

”integration” per definition är något bra. En annan central fråga är vad för slags samhälle det i 

så fall är som människor ska integreras i – ska det (fortsatt vara) i en (kolonial) fantasi och 

(för vem) är det i så fall önskvärt?  
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Andra frågeställningar som min undersökning ger upphov till är: I vilken mån ger biblioteken 

utrymme för berättelser och initiativ som utmanar den svenska självbilden? Vilka problem är 

det egentligen som ska lösas – och vem ska ges makten att definiera dem?  

 

Jag vill inte hävda att detta är enkla frågor, men jag hävdar att de är viktiga att erkänna och ta 

ställning till om inte integrationsinsatser ska förstärka rasismens diskurs.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Avslutningsvis vill jag lyfta några förslag till fortsatt forskning, idéer som har väckts under 

arbetet med denna uppsats. I mitt empiriska material finns ett antal spår som jag inte har haft 

tid eller utrymme att analysera, som jag tror skulle vara viktiga för biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Till exempel pekar mina resultat mot att bilden av bibliotekens 

”mångtusenåriga historia som kunskapsförmedlare mellan kulturer” (Stenquist 2018, s. 10) 

skulle behöva granskas. Till exempel utifrån frågor om bibliotekens roll i upprätthållandet av, 

och/eller utmanandet av, etablerade maktrelationer. Hur har svenska bibliotek till exempel 

förhållit sig till – och påverkats av – Sveriges historia med rasbiologiska institutet och 

tankarna om rashygien och sterilisering (jfr Kamali 2009, s. 146)? För, som Lorna Peterson 

(1996) har påpekat, krävs det att biblioteks- och informationsvetenskapen kan konsultera 

historien om man vill ta frågor om rasism och bibliotek på allvar. 

 

Utifrån resultaten i denna uppsats vore det också intressant att granska användningen av 

begreppet interkulturell, som flera svenska bibliotek utgår från i sina verksamheter. Vilka 

förståelser av makt, diskriminering och rasism blir möjliga inom diskurser kring detta 

begrepp?   
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