
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2006:7 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Etniske minoriteter” på de danska folkbiblioteken 
En studie av två bibliotekstidskrifter 

 
 
 
 
 

ELISABETH BYSTEDT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författaren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 2 

Svensk titel:  ”Etniske minoriteter” på de danska folkbiblioteken: En 
studie av två bibliotekstidskrifter 

 
Engelsk titel: Ethnic minorities at the Danish public libraries: A study of 

two library journals 
 
Författare:  Elisabeth Bystedt 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  2006 
 
Handledare:  Olof Sundin 
 
Abstract: 
  
The aim of this master’s thesis is to examine how daily encounters between the Danish 
public libraries and the library-users called “ethnic minorities” are described within the 
public library field. Danish public libraries have been assigned to play a larger role in 
society’s strive towards integration of immigrants and refugees. Within Danish politics I 
find an emphasis on the importance of maintaining “Danish culture”, but it is rarely 
expressed if ethnic minorities are, can or should be a part of it. 
 
Theoretical and methodological starting points are hermeneutics and text-analysis. My 
theoretical framework is research about international migration and ethnic relations 
(IMER). I combine my text-analysis with contextual matters, such as politicians´ 
statements concerning ethnic minorities (1990-2005). Questions posed in this study are: 
How are ethnic minorities described in the two largest library journals (2000-2005) in 
Denmark and what views and ideas can be found? Can these views or ideas be linked to 
those of the politicians? 
 
38 articles from the two library journals (Danmarks Biblioteker and Bibliotekspressen) 
are analysed with the use of IMER-research. The results of my analysis disclose 
differences in how children, youth and adults are looked upon in the journals. A general 
impression is that an emphasis on the Danish culture, without defining what it contains, 
and the description of Muslims as problematic is present in the journals as well as 
within Danish politics. However, initiatives are taken in the journals towards a 
discussion about what the national culture can or should contain. 
 
 
 
Nyckelord: etniska minoriteter, kultur, etnicitet, användare, användarsyn, 

folkbibliotek, invandrare, flyktingar 
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1. Inledning 
 
Under en termin vid Högskolan i Borås var jag utbytesstudent vid Danmarks 
Biblioteksskole i Köpenhamn. Efter att ha fått kunskap om den danska 
biblioteksvärlden och med mina tidigare studier inom ämnet Internationell Migration & 
Etniska Relationer (IMER)1 i bagaget, visste jag ganska snart var fokus för min 
magisteruppsats skulle ligga. Grunden till mitt intresse för dessa frågor tror jag även går 
att finna på ett mer personligt plan, utifrån mina erfarenheter som utlandsadopterad och 
egna upplevelser av att hamna på olika sidor i en ”vi och dom”-problematik. De senaste 
årens utveckling i Danmark när det gäller invandrings- och flyktingpolitiken samt 
folkbibliotekens ökade insats i integrationsarbetet gjorde mig nyfiken på hur man inom 
biblioteksvärlden resonerade kring dessa frågor. 
 
Denna uppsats har alltså uppstått ur ett intresse för biblioteks- och 
informationsvetenskap (B&I) i relation till IMER-frågor. Detta påverkar till stor del de 
olika val jag har gjort under uppsatsarbetet och det är viktigt att påpeka att denna 
teoretiska förförståelse färgar uppsatsen. IMER-forskningen är tvärvetenskaplig och 
ämnesöverskridande och omfattar ”dels migrationens orsaker och konsekvenser för 
både sändarland och mottagarland, dels forskning kring minoritetsgrupper och etniska 
relationer i mottagarländerna”. 2 I denna studie går jag närmare in på relationer och 
möten mellan människor, men berör inte migrationens orsaker närmare. Under min 
studietid i Borås valde jag en inriktning som betonar användaren av bibliotekets 
resurser och interaktionen mellan användare och informationssystem. Jag tog då bland 
annat del av magisteruppsatsen Vad sägs om användare? av Åse Hedemark och Jenny 
Hedman, som undersöker biblioteksfältets syn på användarna genom att studera tre 
bibliotekstidskrifter. Hedemark och Hedman anser att denna syn har konsekvenser för 
hur besökarna blir bemötta och hur bibliotekarierna ser på den egna 
biblioteksverksamheten. I inledningen skriver de: ”Folkbibliotekens verksamhet styrs av 
politiska beslut. Det handlar då inte bara om hur ekonomiska resurser fördelas; utan 
även om hur den politiska andan i samhället genomsyrar retoriken kring 
biblioteksverksamheten och sättet att uttrycka sig om användarna.”3 Eftersom jag sedan 
tidigare är intresserad av vad som händer i Danmark och av IMER-relaterade frågor, 
valde jag att genomföra en studie där jag undersöker bibliotekariers förhållande till de 
användare som i Danmark ofta benämns etniske minoriteter. 
 
Redan i inledningsskedet av min studie förstod jag att integration var någonting som 
anses vara viktigt inom såväl folkbiblioteksområdet, som bland politiker i Danmark. De 
danska folkbiblioteken har sedan några år tillbaka fått en förändrad ställning när det 
gäller integrationsarbetet. Integrationslagen4 som trädde i kraft 1999 gav kommunerna 

                                                 
1 Studier kring begrepp som exempelvis  migration, integration, rasism, etnicitet och nationalism. För 
vidare information om denna utbildning, se Malmö Högskola (04-03-01). Internationell Migration och 
Etniska Relationer, IMER. http://www.mah.se/templates/Page____120.aspx [05-02-17]. 
2 Växjö universitet (05-07-21). IMER-forskning. 
http://www.vxu.se/forskning/migrationsradet/imerforskning/ [05-09-13] 
3 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny 2002. Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskrifter, s. 5. 
4 Lov om integration af udlændinge i Danmark. 
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ansvaret för integrationen av invandrare och flyktingar.5 Folkbiblioteken skulle nu 
samarbeta med den kommunala integrationsinsatsen men i de biblioteksprojekt som 
startades blev det sällan formulerat vilken syn på integration dessa baserades på.6  
 
Den kulturpolitiska forskaren Dorte Skot-Hansen från Danmarks Biblioteksskole 
uppmärksammar frågan om hur bibliotekens integrationsfrämjande arbete kan se ut. En 
möjlighet, påpekar hon, är att arbeta utifrån den inriktning integrationsarbetet har från 
politiskt och socialt håll, vilket påverkas av den regering som styr just då.7 En annan är 
att biblioteken försöker vara ”creative spaces for diversity and exchange of culture”.8 
Jag tog därmed beslutet att även studera samhälleliga förhållanden, i form av hur 
politiker har argumenterat beträffande minoritetsbefolkningen. 
 
I ett tidigt skede av mitt uppsatsarbete noterade jag att ordet kultur ständigt återkom i 
samband med integration. Det största borgerliga regeringspartiet Venstres officiella syn 
på kulturpolitikområdet är att det krävs en satsning på den danska kulturen och det 
danska kulturarvet:  
 

Den kultur, der giver os identitet og værdier, er opbygget gennem århundreder /…/ 
det er en kulturpolitisk opgave at sikre almen kendskab til vores fælles kulturarv. 
Hvis vi forsat skal føle os som eet folk, skal vi være fortrolige med vores kulturelle 
rødder, men det er tilsvarende en kulturpolitisk forpligtelse at sikre udvikling og 
fornyelse.9  

 
Trots att det talas om förnyelse och utveckling i ovanstående citat, ställer jag mig 
frågande till var de 8,2%10 av den danska befolkningen som består av etniska 
minoriteter anses hamna i beskrivningen, där det talas om ett folk och våra kulturella 
rötter. Skot-Hansen verkar ha uppmärksammat denna problematik när hon efterfrågar en 
ny kulturpolitik där man bland annat försöker komma bort ifrån indelningen i ”vi och 
dom”, anammar en syn på kulturer där ingenting kan sägas vara ”rent” eller ”äkta” 
längre, att Danmark profilerar sig som ett mångkulturellt samhälle i utlandet och att 
etniska minoriteter inkluderas i det danska kulturarvet.11 
 

                                                 
5 Tidigare hade frivilligorganisationen Dansk Flygtningehjælp hanterat denna uppgift under de 
nyanländas  första arton månader i landet, se Heinesen, Eskil et al. 2004. Kommunernes integrationsindsats 
og integrationssucces, s. 14. 
http://www.inm.dk/imagesUpload/dokument/kommunernes_integrationsindsats_og_integrationssucces.pdf [05-
02-17] 
6 Berger, Ågot 2001. Mangfoldighedens biblioteker: Flersproglig biblioteksbetjening i Danmark , s. 88f. 
7 I februari 2005 var det val i Danmark och de tre partierna Venstre, det Konservative Folkeparti och 
Dansk Folkeparti fick tillsammans flest mandat. De två förstnämnda partierna utgör den danska 
regeringen, med stöd av Dansk Folkeparti. Detta har varit fallet sedan valet 2001. 
8 Skot-Hansen, Dorte 2002b. “The public library between integration and cultural diversity”, 
Scandinavian Public Library Quarterly, vol. 35, nr 1, s. 12. 
9 Venstre (2005). Venstre: Så ved du, det bli´r til noget. http://www.venstre.dk/index.php?id=492/ Kulturpolitik 
[05-02-21] 
10 Danmarks Statistik 2005. Danmark i tal 2005 , s. 4. http://www.dst.dk/HomeDK/Statistik/ags/DKital.aspx/  
Befolkning [05-02-28] Enligt Danmarks Statistik är indvandrere personer födda i utlandet av föräldrar som 
bägge är utländska medborgare eller födda i utlandet. Efterkommere är de som är födda i Danmark av föräldrar 
varav ingen är dansk medborgare född i Danmark. Resten av befolkningen har så kallad dansk oprindelse, det 
vill säga dansk härkomst. 
11 Skot-Hansen, Dorte 2002a. ”Danish cultural policy: From monoculture towards cultural diversity”, 
International Journal of Cultural Policy, vol. 8, nr 2, s. 208. 
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Var hamnar folkbiblioteken i denna diskussion? Folkbiblioteken är en institution som 
förmedlar ett danskt kulturarv och har därmed, förutom integrationsarbetet, även ansvar 
för att förmedla ”det danska”. Dessa två ansvarsområden anser jag är förknippade med 
varandra eftersom synen på vad som anses vara danskt, påverkar synen på 
integrationssträvanden och vad som är målet med dessa. Utifrån Skot-Hansens 
tankegångar ovan, kan de danska folkbiblioteken sägas befinna sig i skärningspunkten 
mellan de integrationssträvanden som den nuvarande regeringen förespråkar och att gå 
en egen väg. Jag ser det som att biblioteken hamnar mellan två poler, antingen att 
fortsätta med en traditionell syn på ”det danska”/dansk kultur, eller att ta fasta vid 
möjligheten att medverka till att skapa något nytt inom dessa områden. 
 
Liksom Hedemark och Hedman menar att de synsätt bibliotekarierna har på användarna 
påverkar hur dessa blir bemötta och vilken inriktning verksamheten får, anser jag att den 
syn bibliotekarien har på ”det danska”, integration samt minoritetsbefolkningen 
påverkar arbetet som bedrivs ute på folkbiblioteken och i förlängningen 
biblioteksanvändaren. Med utgångspunkt i detta och i ovanstående resonemang om var 
folkbiblioteken befinner sig i integrationsarbetet, vill jag försöka ta reda på vilka synsätt 
som finns bland verksamma på biblioteken, beträffande användargruppen ”etniske 
minoriteter”.  
 

1.1 Syfte & frågeställningar 
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur det inom biblioteksfältet i Danmark 
resoneras kring det dagliga mötet mellan folkbibliotek och minoritetsbefolkning och 
huruvida det finns några paralleller till politikers uttalanden beträffande 
minoritetsbefolkningen. För att uppnå det övergripande syftet studerar jag dokument 
rörande politikers uttalanden och undersöker vilka synsätt på minoritetsbefolkningen 
som framkommer i två folkbibliotekstidskrifter, eftersom olika aktörer inom 
biblioteksvärlden tar upp dessa frågor i tidskrifterna. De frågeställningar jag arbetar med 
i uppsatsen är: 

 
- Hur resoneras det inom dansk politik under 1990-talet fram till 2005 kring 

minoritetsbefolkningen? 
 
- Hur skrivs det om minoritetsbefolkningen och vilka synsätt (idéer) 

framkommer i två av de största danska biblioteksfacktidskrifterna mellan 
åren 2000-05? 

 
- Kan några av de synsätt (idéer) som framkommer i bibliotekstidskrifterna 

kopplas till politikernas uttalanden? 
 

För att besvara mina frågeställningar har jag alltså valt att göra en litteraturstudie och 
empirisk undersökning. Lektorn Göran Bergström och docenten Kristina Boréus från 
den statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet skrive r: ”Ju lösare 
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analysmodellen är och ju mer man betonar inriktning mot tolkning, desto mer anknyts 
den till en hermeneutisk tradition.”12 Detta beskriver mitt förhållningssätt i analysen. 
 
Eftersom jag i uppsatsen även ser närmare på en del av kontexten eller den verklighet 
som omger texten, såsom politiska hållningar gentemot minoritetsbefolkningen i det 
danska samhället, ligger min undersökning nära vad som inom idé- och 
ideologianalysen kallas för ideologikritik. Bergström och Boréus skriver nämligen att 
den ideologikritiska inriktningen poängterar att idéer och ideologier måste sättas i 
relation till omvärlden. 13 Jag går närmare in på detta i kapitel 3. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att inte gå närmare in på de danska folkbibliotekens historiska utveckling i 
allmänhet, utan studerar snarare hur servicen till minoritetsbefolkningen har utvecklats. 
Likaså kommer jag bara att beröra den del av kulturpolitiken som har att göra med 
minoritetsbefolkningen i Danmark, och inte den danska kulturpolitiken i allmänhet. I 
uppsatsen diskuterar jag inte det praktiska arbetet som bedrivs på folkbiblioteken, utan 
hur man skriver om och diskuterar minoritetsbefolkningen i tidskrifterna och vilka 
synsätt på dem som därmed framkommer. En annan avgränsning jag gör i uppsatsen är 
att inte fördjupa mig i integrationsteorier eller gå närmare in på integrationsfrågor i 
samband med folkbiblioteken. Anledningen är att detta område är tillräckligt stort för att 
ensamt utgöra ett uppsatsämne.  
 
För att ge en tydligare bild av mina utgångspunkter och de perspektiv jag kommer att 
använda mig av i min studie följer en förklaring av dessa härnäst. 
 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Användare har i uppsatsen betydelsen personer som använder folkbibliotekens resurser, 
men det innefattar även de som inte använder folkbiblioteken, i bemärkelsen potentiella 
användare. I de tidskrifter jag granskar och analyserar återfinns nämligen ett litet antal 
texter som handlar om de som inte använder sig av folkbibliotekets resurser, men som 
bibliotekspersonalen hoppas kunna locka till biblioteken i framtiden. 
 
Beträffande IMER-relaterade begrepp, så hävdar Hydén och Lundberg att den 
terminologi som används inom migrationsområdet är extra känslig eftersom dessa 
begrepp ofta har en egen laddning och varierande betydelser i vardagsspråket. De 
skriver att begrepp som förknippas med migration kan få negativ eller positiv laddning 
beroende på hur man ser på invandring i ett samhälle och att begrepp kan förändras eller 
bytas ut när de har blivit alltför laddade.14  
 

                                                 
12 Göran Bergström & Kristina Boréus 2000. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s. 172. 
13 Bergström & Boréus 2000, s. 165. 
14 Hydén & Lundberg 2003, s. 19. 



 9 

Begreppet invandrare är problematiskt eftersom indelningen av människor i denna 
kategori görs på olika sätt i olika sammanhang. I Sverige är exempelvis begreppet inte 
alltid nödvändigtvis knutet till invandring, eftersom även personer som är födda och 
uppväxta i Sverige ibland utpekas som invandrare.15 När jag i uppsatsen hänvisar till 
denna kategori görs det i betydelsen: ”/…/ en person som flyttat från ett land till ett 
annat för att bosätta sig där en längre tid eller permanent.”16 Den betydelse jag i 
uppsatsen lägger till begreppet flykting är: ”/…/ en person som har lämnat sitt hemland 
[sic!] för att söka skydd i annat land än det där han eller hon är medborgare.”17 I de 
flesta danska dokument jag har använt mig av i uppsatsarbetet talas det om etniska 
minoriteter. Andra ord som används är udlændinge18, to-sprogede19, efterkommere20 
och anden- eller tredje-generationsindvandrere. Några av dessa begrepp återfinns i de 
citat jag valt att ta med från de två tidskrifterna i min empiriska undersökning. För 
enkelhetens skull kommer jag, i de fall där det inte är av vikt för resonemanget huruvida 
någon är t.ex. invandrare eller flykting, att i uppsatsen använda mig av begreppen 
minoritetsbefolkning och majoritetsbefolkning. 
 
Begreppet etnicitet förklaras i på följande sätt i boken Mångfald, integration, rasism 
och andra ord: ett lexikon över begrepp inom IMER – Internationell migration och 
etniska relationer: ”Till sitt innehåll syftar etniciteten på den speciella kvalitet som 
utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk.” 21 Det finns olika syn 
på etnicitet, varav den konstruktionistiska är den jag ansluter mig till i uppsatsen. Inom 
denna uppfattas etnicitet som ett föränderligt fenomen som skapas i situationer. Etnicitet 
är enligt denna syn inte en egenskap hos personer, utan finns istället i relationer och 
etniciteten kan hos individen antingen lyftas fram eller döljas, beroende på situationen.22 
 
Jag vill lyfta fram en av kultursociologen Peter Duelunds förklaringar av begreppet 
kulturpolitik. Han påpekar att kulturpolitik kan förstås som hur konst, det vill säga 
litteratur, musik, teater, bild- och skulpturkonst, stöttas ekonomiskt i ett samhälle vid en 
given tidpunkt. Den konst som anses vara bäst stöttas. Generellt sätt anser Duelund att 
kulturpolitik är resultatet av en debatt om vilka värderingar som är av vikt för individen 
och samhället i stort. Det kan enligt honom därmed sägas vara ett sätt för regering och 
andra intressenter att influera människor till att tänka på ett visst sätt.23 
 

1.4 Litteratursökningar 
 
Jag har sökt i LIBRIS, Artikelsök, Mediearkivet, Nordiskt BDI- index och i databaser, 
såsom LISA24, Academic Search Elite och ACM digital library. Sökorden innefattade 
ethnic minorities, public librar* och immigrant* i olika kombinationer. När jag i LISA 
                                                 
15 Westin, Charles et al. 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord: Ett lexikon över begrepp inom 
IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 101. 
16 Westin et al. 1999, s. 98. 
17 Westin et al. 1999, s. 101. 
18 Utlänningar [min översättning] 
19 Tvåspråkiga [min översättning] 
20 Se förklaring i fotnot 10. 
21 Westin et al. 1999, s. 31.4 
22 Westin et al. 1999, s. 33. 
23 Duelund, Peter, red. 2003. The Nordic Cultural Model, s. 13f. 
24 Library and Information Science Abstracts  
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dessutom använde ordet integration fann jag mest danska och holländska artiklar. När 
jag tog bort integration och använde orden cultural diversity fick jag fram artiklar från 
bland annat USA, Canada, Australien och Storbritannien. Sökorden i Academic Search 
Elite och ACM digital library har exempelvis varit immigrant*, immigration, librar*, 
refugee*, migration och minorities. Dessa ord har kombinerats på olika sätt. 
 
Jag har haft stor nytta av den så kallade ”snöbollsmetoden”, vilket innebär att jag har 
fått tips från litteraturhänvisningar i artiklar och böcker. Att söka igenom en hylla på 
plats på biblioteken har också gett resultat. Jag har sökt igenom uppsatser från de 
biblioteks- och informationsvetskapliga utbildningarna i Umeå, Uppsala, Lund och 
Borås, men jag har även sökt i LIBRIS resurs Uppsök25 efter uppsatser som berörde 
IMER-relaterade frågor. Jag har dessutom gått in på webbplatser som tillhör de 
utbildningar i Sverige som berör IMER-frågor, Integrationsverket och 
Arbetslivsinstitutet för att finna publikationer. Självklart har jag även besökt de danska 
motsvarigheterna till dessa webbplatser. När jag hade bestämt mig för att skriva om just 
Danmark använde jag mig av den danska webbtjänsten bibliotek.dk.26 Ibland har 
språkförbistringar försvårat inläsningen av danska texter och jag har känt mig osäker på 
olika uttrycks betydelser. Att söka efter dokument i danska databaser och sökmotorer 
har inte varit alldeles enkelt, men jag har tagit hjälp av de gratistjänster som finns på 
nätet som översätter mellan danska och svenska och ibland från engelska till danska.27 
Jag har sedan tidigare endast en begränsad kunskap om det danska samhället. I 
inledningsskedet av uppsatsarbetet fick jag därför skaffa mig grundläggande kunskaper 
om olika samhälleliga förhållanden i Danmark.28 Det behövdes inte minst för att kunna 
förstå olika begrepp och företeelser som nämndes i den litteratur jag använde. Liksom 
fallet med danska samhällsförhållanden var den danska folkbiblioteksvärlden, trots min 
utbytestermin i Köpenhamn, ett relativt okänt område. För diskussion om materialurval 
beträffande min empiriska undersökning, se kapitel 3.3.2. 
 

1.5 Disposition 
 
Den resterande delen av uppsatsen ser ut på följande sätt: kapitel 2 innehåller en 
presentation av mina teoretiska ansatser och utgångspunkter. Jag lyfter fram begreppen 
kultur, etnicitet och ”vi och dom”. 
 
I kapitel 3 redogör jag för metod och material. Jag går in på varför mitt metodval ser ut 
som det gör och vilka förhållningssätt jag har i analysen av mitt empiriska material. 
Därefter redogör jag för mitt urval av material och diskuterar detta utifrån källkritiska 
aspekter. 
 
I kapitel 4 går jag in på den tidigare forskning jag förhåller mig till i min studie. 
 

                                                 
25 Se http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 
26 Se http://www.bibliotek.dk 
27 Se http://www.ordbogen.com eller http://www.nordskol.org/ordbog eller 
http://www.dendanskenetordbog.dk/netdob/index.html 
28 Jag läste igenom boken Medborger i Danmark: en håndbog for nye borgere om det danske samfund 
från 2002 vars syfte är att introducera det danska samhället för nyanlända invandrare och flyktingar. Se 
http://www.inm.dk/medborger/medborger/dansk/medborger.pdf 
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Kapitel 5 innehåller en kort genomgång av hur den senare tidens invandring till 
Danmark sett ut. Därefter redogör jag för de politiska hållningar som förekommit under 
1990-talet och det skifte som skedde från en mer ”frikostig” politik till en mindre sådan. 
Jag går sedan in på hur man inom den danska kulturpolitiken förhållit sig till 
minoritetsbefolkningen och huruvida kulturinstitutioner arbetat med att inlemma 
”mångfald” i sina verksamheter. Slutligen skriver jag om folkbibliotekens arbete med 
minoritetsbefolkningen som användargrupp och lyfter fram en diskussion beträffande 
kulturpolitikens visioner på detta område samt bibliotekens roll i detta. 
 
Kapitel 6 innehåller min resultatredovisning. Jag inleder med att berätta hur det skrivs 
om minoritetsbefolkningen i de två tidskrifterna och lyfter då fram citat från dessa. 
 
I kapitel 7 analyserar jag citat från kapitel 6 tillsammans med ytterligare citat utifrån tre 
teman, kultur, etnicitet och ”vi och dom”. 
 
I kapitel 8 besvarar jag mina frågeställningar och diskuterar mitt resultat i förhållande 
till tidigare forskning och forskning från IMER-området. 
 
I kapitel 9 sammanfattas uppsatsen i sin helhet. 
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2. Teoretiska ansatser 
 
I uppsatsen hämtar jag inspiration från två forskningsområden, nämligen användar-, och 
IMER-forskning. Jag tänker här förklara närmare vad så kallade användarstudier kan 
innehålla och vad IMER-ämnet innefattar. Min användning av IMER-forskning i 
uppsatsen sker i detta kapitel och jag återkommer till den i diskussionskapitlet. I kapitel 
4 tar jag upp användarforskning och återknyter även till denna i diskussionskapitlet. 
 

2.1 Användarstudier 
 
Inledningsvis vill jag gå in på användarforskningen. Den har kommit ur det skifte som 
skett inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen beträffande 
interaktionen mellan människa och informationssystem. Donald O. Case, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap, beskriver det som att det tidigare var själva 
informationskällorna som studerades och hur dessa användes, inte användarens behov - 
så som de själva såg dem. Man studerade inte heller var användaren valde att söka efter 
information eller vilka upplevelser denne hade vid informationssökningen. Case berättar 
att enkätundersökningar som hade som syfte att ta reda på individens åsikter och 
upplevelser var så snäva och förutbestämda i sina svarsalternativ, att den enskilda 
individen knappast fick något utrymme. Denna typ av forskning har kallats för 
systemcentrerad eller systemorienterad.29 Från att fokus legat på exempelvis söktekniker 
utifrån informationssystemets perspektiv, har ett skifte skett där forskningen istället 
uppmärksammat användaren av informationssystem och hur denne uppfattar 
informationssökningsprocessen. 30 Olof Sundin, fil.dr. i biblioteks- och 
informationsvetenskap, skriver att den individcentrerade forskningen har varit av stor 
vikt för att belysa användarens situation ur dennes perspektiv. 31 
 
Ytterligare en inriktning inom användarstudier är den som även ser till det som omger 
användaren, det vill säga kontexten. Sundin skriver att: ”Under 1990-talet har kritiken 
mot ett renodlat individcentrerat perspektiv tilltagit /…/ Kritiken har i huvudsak inriktat 
sig på att den empiriska analysenheten begränsas till enskilda individers medvetande, att 
den bortser från den sociala kontext som sökningen och användningen av information 
sker inom, att den saknar intresse för frågor som rör makt och gruppers intressen /…/”. 
Han skriver även att det i kontextinriktade studier finns ett empiriskt fokus på hur 
individens, eller användarens, tankar och beteenden konstrueras i sociala och kulturella 
sammanhang. 32 
 

                                                 
29 Case, Donald O. 2002. Looking for information: A survey of research on information seeking, needs 
and behaviour, s. 6. 
30 Kuhlthau, Carol C. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services, s. 
4 och Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). Informationssökning och lärande: En 
forskningsöversikt, s. 27. http://www.skolverket.se/publikationer?id=935 [05-10-18] 
31 Sundin, Olof 2003. Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av sjuksköterskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, s. 23. 
32 Sundin 2003, s. 24f. 
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2.2 IMER-ämnet 
 
Jag övergår nu till att redogöra för IMER-ämnets innehåll och uppkomst. Statsvetaren 
och IMER-forskaren Tomas Hammar hävdar att IMER är ett kunskapsområde som inte 
bara tillhör en disciplin utan flera vetenskapliga ämnen. 33 I en utvärderingsrapport34 
gällande den svenska IMER-forskningen beskrivs IMER som ett brett och 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som rör migration och etniska 
relationer. Inom forskningen och utbildningen återfinns flera olika discipliner, såsom 
antropologi, ekonomi, etnologi, statsvetenskap, geografi och sociologi. Området 
inbegriper studier rörande arbetsmarknad, språkfrågor, integration, bostadspolitik, 
kvinnor och genus, religion, minoritetsgruppers erfarenheter som invandrare, 
bemötande av majoritetsbefolkningen, m.m.35 I avhandlingen Inre utlänningskontroll i 
polisarbete – mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige36 beskriver 
Sophie Hydén och Anna Lundberg, lektorer på IMER-utbildningen vid Malmö 
Högskola, synen på IMER-området. De skriver att vissa anser IMER vara en 
subdisciplin till andra vetenskapsdiscipliner. Andra ser det som ett multivetenskapligt 
ämne med samma slags undervisnings- och forskningsuppbyggnad som traditionella 
discipliner. En ytterligare syn är att IMER är ett självständigt ämne med en egen 
kunskapsteori.37 Hydén och Lundberg skriver att i deras egen syn på IMER-forskning 
finns det en önskan att ta upp frågor som är viktiga i ett bredare samhällsperspektiv. De 
anser att detta medför att forskningsuppgiften är kritisk och analytisk eftersom man 
avser att lyfta fram ojämlikheter i ljuset och i förlängningen medverka till en förändring 
genom att dessa kan bli föremål för åtgärder.38  
 
Liknande tankar ligger bakom mitt ämnesval i denna studie, då jag är övertygad om att 
de synsätt som finns på en enskild användare eller grupp kan påverka bibliotekens 
arbetsmetoder och bemötande. Jag tror dessutom att om vissa användare vid upprepade 
tillfällen framställs som särskilt besvärliga i folkbibliotekstidskrifter så förmedlas en 
syn på dessa som, oemotsagd, kan få negativa konsekvenser för den enskilda 
biblioteksbesökaren. Min ambition kan därmed sägas vara att lyfta fram användarens 
situation, såväl inom biblioteksvärlden som i det övriga samhället, genom att försöka 
avslöja eventuella mönster – med förhoppningen att det kan komma att gynna 
användaren. Jag tänker nu gå in på några centrala begrepp som återfinns inom IMER-
forskningen. 
 
 
 

                                                 
33 Hammar, Tomas 2001. ”Mångfald i forskning och utbildning”, Praktik och teori nr 1/2001, s. 70. 
34 Vasta, Ellie, Ley, David, Pedersen, Peder J & Solomos, John 2003. Utvärderingsrapport: Utvärdering 
av svensk forskning inom internationell migration och etniska relationer (IMER-forskning) 1995-2002. 
http://www.fas.forskning.se/utvarderingar/imerutvard.pdf [05-09-29] 
35 Vasta et al. 2003b, s. 7. 
36 Hydén, Sophie & Lundberg, Anna 2004. Inre utlänningskontroll i polisarbete: Mellan rättsstatsideal 
och effektivitet i Schengens Sverige. http://www.ep.liu.se/diss/arts_science/2004/291/digest.pdf [05-09-
29] 
37 Vasta, Ellie, Ley, David, Pedersen, Peder J & Solomos, John, se Hydén & Lundberg 2003, s. 19. 
38 Hydén & Lundberg 2003, s. 19. 
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2.2.1 Kultur 
 
Kultur kan sägas ha två huvudbetydelser, varav den ena hänvisar till konst och det 
konstnärliga och den andra till ”organisationen av mänskligt liv” eller ”mänskliga 
meningssystem”. Den senare förståelsen av kultur kommer från antropologin, där kultur 
ses som avgränsade och självständiga system. 39 Etnologen Ingvar Svanberg och 
historikern Mattias Tydén hävdar att begreppet ”kultur” är problematiskt just på grund 
av att det har lett till synen på kulturer som skarpt avgränsade, som djur- och växtarter, 
när det snarare är en tankekonstruktion. Uttrycken ”kulturkrockar” och ”kulturmöten” 
används enligt dem för att betona skillnaderna och de varnar för att ordet får makt över 
tanken. Liksom begreppet ”ras” användes tidigare, används nu kultur för att hitta 
inneboende egenskaper hos en grupp, medan man inte alls fokuserar på samhälleliga 
förhållanden. 40 Svanberg och Tydén framhåller att vid frågan om det t.ex. finns en 
svensk, tysk, eller fransk kultur, måste först begreppet kultur definieras. Om kultur 
anses betyda idéer, värderingar, regler och normer som människor inom en grupp för 
vidare från generation till generation, så är det enligt dem tydligt att det är svårt att 
avgränsa en kultur. De betonar att svensk kultur är föreställningar och generaliseringar 
som används för att ställas mot andra nationella kulturer. De förnekar inte att kulturen 
finns, men säger att den existerar just i detta användande. Om kulturens olika delar 
däremot granskas i detalj, hävdar de att det är få komponenter som är ursprungligt 
inhemska, utan snarare att kulturer är ett resultat av ett utbyte.41 
 
Sociologen Aleksandra Ålund diskuterar, i samband med sin forskning kring identitet 
och livsvillkor bland ungdomar i Stockholms ”mångetniska” förorter, faran i att ständigt 
fokusera på kultur och bortse från sociala förhållanden. Hon hävdar att problem som har 
sin grund i social ojämlikhet ofta ”kulturaliseras”, det vill säga att de anses handla om 
etnicitet eller kultur. Hon skriver att inom ”den nya rasismen” anses ”annorlunda 
kultur” ligga bakom alla problem som förknippas med invandrare, flyktingar och 
etniska minoriteter. Genom att ensidigt fokusera på kultur följer en förenklad och fast 
syn på etnicitet, något som hon ifrågasätter då etnicitet enligt henne ständigt förändras 
beroende på utveckling av sociala relationer i samhället. Hon varnar för att ett 
framhävande av kulturella olikheter kan leda till en syn på mer och mindre lämpliga, 
anpassningsbara och främmande invandrare och flyktingar.42 Hon understryker att 
problemet inte är att det talas om att det finns kulturella skillnader utan att kulturen blir 
överordnad andra möjliga bakomliggande faktorer, såsom sociala problem 
(missförhållanden) och utanförskap. I diskussionen om kultur och invandrarskap 
efterfrågar Ålund att man även reflekterar över invandrares livsvillkor och den kultur 
som skapas här och nu. Hon menar att faktorer som utanförskap, diskriminering och 
kulturell stigmatisering kan ligga bakom våld och brottslighet och att det därmed kan 
sägas vara i Sverige som ”invandrares kultur”, som det ofta hänvisas till i debatten, 
skapas.43 
 

                                                 
39 Westin et al. 1999, s. 9.  
40 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1999. I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet och 
rasism, s. 27. 
41 Svanberg & Tydén 1999, s. 98. 
42 Ålund, Aleksandra 1997. Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet , s. 12. 
43 Ålund 1997, s. 27ff. 
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Ålund tror att kulturaliseringens bakomliggande orsaker kan vara identitetsmässiga 
osäkerheter som finns idag. Hon syftar till Sverige och andra europeiska länder och 
menar att det finns ett behov av en kulturell identitet, som gör att man söker sig till ”det 
egna, det äkta och unika, gentemot det andra, det som inte tillhör oss, de annorlunda och 
främmande invandrarna”. 44 Ålund hävdar att kulturella processer i Sverige har 
beskrivits som en ensidig anpassning av något avvikande och främmande, till något 
normalt, homogent och nationellt.45 Hon hävdar vidare att det i Sverige finns en tro på 
att det existerar en svensk norm för barnuppfostran och att invandrare avviker från 
denna norm. Hon framhåller att det egentligen verkar handla om hur man bör uppfostra 
de som ska uppfostra och att det har funnits fördomar om att invandrarföräldrar är 
traditionsstyrda, auktoritära och ”främmande” i relation till en öppen och jämställd 
svensk uppfostringsmodell.46 Hon lyfter fram det problematiska i att tala om etniska 
minoriteter (eller tvåkulturella) i allmänhet när det faktiskt handlar om enskilda fall.47 
 

2.2.2 Etnicitet 
 
Ett annat centralt begrepp inom IMER-forskningen är etnicitet. Svanberg och Tydén 
framhåller att etnicitet är en aspekt av många som en person bär på i sin sociala identitet 
och att den handlar om föreställningar om gruppers gemensamma ursprung och 
kulturella särdrag i kontrast till andra grupper.48 De skriver även att andra faktorer som 
påverkar en persons identitet är kön, ålder, social position, och om man fokuserar på 
dessa ser grupptillhörigheterna annorlunda ut.49 Likaså understryker de att etniska 
grupper varken är statiska eller något evigt, utan istället sociala konstruktioner som är 
knutna till särskilda miljöer. De förnekar inte att första generationens invandrare som 
individer och i familjen till viss del lever ”ett specifikt etniskt liv” i Sverige, men 
understryker att det finns många andra roller där etniciteten inte har någon betydelse 
och där det svenska samhällets förutsättningar är mycket viktigare. Den etniska 
identiteten är enligt Svanberg och Tydén bara en av många möjliga identiteter som en 
människa kan välja mellan och det är den sociala situationen som bestämmer vilken 
identitet som är viktigast just då, t.ex. klass- eller yrkesidentitet.50 
 
Inom den postkoloniala teorin ifrågasätts begreppet etnicitet. Problemet med begreppet 
är enligt denna syn att det ännu präglas av den koloniala och eurocentriska diskursen att 
det alltid är ”de andra” som har en etnicitet och inte ”vi i väst”. Även om man skulle 
börja tala om exempelvis svensk eller fransk etnicitet, skulle det enligt postkolonial 
teori inte hjälpa eftersom man även har invändningar mot kulturbegreppet och att man 
anser att etnicitetsbegreppet innefattar en syn på kultur som något relativt homogent och 
fast. Enligt postkolonial teori går man då miste om ”de kulturella förändringsprocesser 

                                                 
44 Ålund 1997, s. 37f. 
45 Ålund 1997, s. 37f. 
46 Ålund 1997, s. 50, 64. 
47 Ålund 1997, s. 46. 
48 Svanberg & Tydén 1999, s. 9. 
49 Svanberg & Tydén 1999, s. 95f. 
50 Svanberg & Tydén 1999, s. 79. 
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som sker idag, där individers identiteter konstrueras utifrån så mycket mer komplexa 
processer än vad man kan fånga med begreppet etnicitet”. 51 
 
Den franske filosofen Étienne Balibar förklarar att vad hon kallar för fiktiv etnicitet 
gäller den gemenskap som framkommer i samband med skapandet av nationalstaten. 
Hon menar inte att ordet fiktiv ska förstås som något påhittat och som inte har gett 
avtryck i historien, utan istället som ”en institutionell effekt, en ’fabricering’”. Hon 
påpekar att ingen nation har en naturlig etnisk bas, utan att etnicitet skapades under 
nationsbyggandet då vissa inneslöts i gemenskapen och andra uteslöts. Nationens 
befolkningar blev vad hon kallar etnifierade, vilket innebar att de sades utgöra en 
naturlig gemenskap med en identitet som innefattade kultur, ursprung och intressen. 
Denna identitet framställdes som att vara oberoende av de enskilda människorna och 
sociala förhå llanden. 52 Detta kan jämföras med det jag tidigare tagit upp om en 
konstruktivistisk syn på etnicitet, där etnicitet är något som skapats och skapas av 
människor.  
 
Ett närliggande begrepp som jag vill nämna i sammanhanget är etnocentrism. Det 
innebär att den egna kulturen placeras i centrum och att man utifrån den bedömer en 
annan. Den egna kulturens normer, referensramar och uppfattningar ses som det 
normala och naturliga. Etnocentrism, ett universellt fenomen som förekommer i alla 
kulturer, blir problematiskt när andra kulturer och de som bär upp dem anses vara 
mindre värda och underlägsna.53 Thomas Hylland Eriksen, professor i 
socialantropologi, skriver att etnicitet i grunden handlar om en uppdelning i ”vi” och 
”dom”. Om inte denna indelning finns, så kan det inte finnas någon etnicitet eftersom 
den förutsätter ett förhållande mellan kategorier, där medlemmarna ser på varandra som 
kulturellt olika.54 Etnicitet är alltså en aspekt av en relation och den etniska gruppen 
definieras genom de förhållanden den har till andra grupper. Det handlar om en gräns 
som skiljer etniska grupper från varandra, men gränsens betydelse kan variera och 
förändras med tiden. 55 Åke Sander, docent och lektor i religionsbeteendevetenskap vid 
Göteborgs universitet, skriver att indelningen i ”vi och dom” antagligen finns i hela 
världen och att det är svårt att tänka sig ett samhälle utan denna indelning. Men 
kategoriseringsgrunderna kan variera och det är frågan om vilka konsekvenser denna 
indelning får som är viktig.56 

 

2.2.3 ”Vi och dom” 
 
Vad menas med uttrycket ”vi och dom”? Medieforskaren Ylva Brune har gjort en 
sammanställning på vad som menas med ett, vad hon kallar ”Vi och Dom-seende” inom 
journalistiken, i vilken hon menar att ett eller flera kriterier ska vara uppfyllda: 

                                                 
51 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan, red. 1999. Globaliseringens kulturer: Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, s. 45. 
52 Balibar, Étienne & Wallerstein, Emmanuel 2002. Ras, nation, klass, s. 129f. 
53 Westin et al. 1999, s. 64. 
54 Eriksen, Thomas Hylland 1993. Etnicitet och nationalism, s. 28. 
55 Eriksen 1993, s. 47, 53. 
56 Statens invandrarverk 1995. Rasismens varp och trasor: En antologi om främlingsfientlighet och 
rasism, s. 144. 
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- Det görs en åtskillnad mellan ”oss” och ”dom”, sådan att ”vi” talar om 

”dom”, och det är ”våra” definitioner och problemformuleringar som gäller. 
 
- Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” framställs som ett motsatsförhållande 

eller en konflikt. Det är ”våra” åtgärder som kan lösa eller eliminera 
konflikten. 

 
- Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” gestaltas som ett motsatsförhållande, 

där ”dom” tillskrivs egenskaper och handlingar som ”vi” inte vill ha, eller i 
någon mening inte kan ha.57 

 
I Brunes första punkt står det att ”vi” talar om ”dom”. I rapporten Miljonprogram och 
media: Föreställningar om människor och förorter blir ett vi och dom-seende tydligt, då 
det hävdas att: 
 

Invandrare behandlas som objekt. Vi pratar om dem, det byggs upp en annorlundahet 
kring dem (jfr Ristilammi 1997). Genom att journalister ofta pratar om ’dem’, 
beskriver ’dem’ och ’deras’ miljöer, blir det underförstått att det inte är ’dem’ som är 
tänkta som läsekrets. /…/ Representationer av invandrare och 
miljonprogramsförorter i svenska massmedier är avsedda för en svensk publik 
bestående av ’oss’ och som exkluderar ’dem’. Vi pratar ’oss svenskar emellan’ helt 
enkelt.58 

 
De två sista punkterna i Brunes kriterielista handlar bland annat om ett hävdat 
motsatsförhållande mellan ”vi” och ”dom” och att ”dom” beter sig på ett annorlunda 
sätt eller har egenskaper som ”vi” inte kan eller vill ha. Ålund skriver att det allt oftare i 
Sverige förekommer en slags ”orientalisering” beträffande bilden av invandraren som 
”den andre” och annorlunda: 
 

Invandraren beskrivs klichéartat, förenklat och stereotypiskt som en främling med 
muslimska kulturdrag. Såsom den Andre blir han till ”araben” eller ”muslimen”, 
inte så sällan karikerad genom förvridna bilder. Sådan orientalisering kan komma 
att befästa fördomsfullhet gentemot invandrare och förenklade uppfattningar om 
brottsbeteende. När beteckningen ”invandrare” blir till en negativt laddad 
kategorisering av människor så får beteckningen en stigmatiserande funktion i 
vardagslivet, i skolan och på arbetsmarknaden. Olika människor, invandrade såväl 
som födda och uppväxta i Sverige, etiketteras för livet med en kategoritillhörighet 
som förpassar dem till annorlundahet, utanförskap och en andragradens 
medborgarskap.59  

 
Gällande ”invandrare” har Brune noterat ett fenomen som handlar om begreppets 
betydelse. Hon skriver angående situationen i Sverige att:  
 

                                                 
57 Brune, Ylva, red. 1998. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, s. 29. 
58 Ericson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku 2000. Miljonprogram och media: 
Föreställningar om människor och förorter, s. 36. 
http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/miljonprogram.pdf [05-09-14] 
59 Ålund 1997, s. 36. 
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I medierna och i det allmänna medvetandet laddades begreppet [invandrare; min 
anm.] snart med annorlundaskap. Invandrare, det är de som inte är som vi, och 
som inte på generationer kan bli som vi. Naturligtvis inte före detta tyskar, 
fransmän, vita nordamerikaner, balter och nordbor. Men de andra, de riktiga 
invandrarna.60 

 
Vad kan konsekvenserna bli av denna indelning av befolkningen? Ålund hävdar att 
beteckningen ”invandrare”, liksom ”flyktingar” och ”utlänningar” lätt kan få en negativ 
funktion eftersom dessa beteckningar skapar en bild av en homogen grupp, när den i 
själva verket består av specifikt olika människor.61 Går det att undvika en indelning av 
människor i kategorier? I det tidigare nämnda IMER-lexikonet står det att 
kategorisering är en av de viktigaste delarna av den grund som all mänsklig kunskap är 
uppbyggd av och kategorisering innebär att objekt placeras i olika kategorier, utifrån ett 
eller flera gemensamma kännetecken. Viktigt i sammanhanget är vem som gör 
kategoriseringen och varför. Man kan skilja mellan ”självkategorisering” och 
”kategorisering utförd av andra”. Trots att kategorisering i vissa sammanhang får 
negativa konsekvenser, innebär den ett sätt att göra omvärlden förståelig och gör det 
möjligt att peka på orättvisor.62  
 
Även om kategorisering är en grundläggande komponent i att göra omvärlden 
förståelig, anser jag att det verkar vara ett tämligen ”trubbigt” instrument. Förutom att, 
som Ålund poängterat ovan, kategorierna invandrare, flyktingar och utlänningar inte 
består av homogena grupper utan individer, så påpekar historikern Göran Rystad att när 
majoritetssamhället möter minoriteter av olika storlek och sammansättning, så pågår 
det en anpassning från båda håll. Den nationella identiteten förändras och utmanas i 
den process där främlingar ska integreras i dess samhälle.63 
 

                                                 
60 Brune, red. 1998, s. 9. 
61 Ålund 1997, s. 81. 
62 Westin et al. 1999, s. 12, 14. 
63 Rystad, Göran & Lundberg, Svante, red. 2000. Att möta främlingar, s. 61. 
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3. Metod och material 
 
Jag tänker nu redogöra för mitt metodval och hur det passar in i sammanhanget, vilket 
material jag arbetar med samt diskutera källkritiska aspekter. 
 

3.1 Val av metod 
 
I uppsatsen gör jag en litteraturstudie av ett antal böcker och tidskriftsartiklar som 
behandlar följande: politiska diskussioner och hållningar under 1990-talet fram till 2005 
beträffande minoritetsbefolkningen i det danska samhället, hur man inom 
kulturpolitiken har resonerat gällande denna befolkningsgrupp och folkbibliotekens 
arbete med minoritetsbefolkningen. Jag har funnit att sättet på vilket det talades om 
minoritetsbefolkningen i den politiska debatten förändrades under denna tid. Jag vill 
understryka att jag inte gör anspråk på att ge en heltäckande bild av denna debatt eller 
diskussion, utan min avsikt är att ge en bakgrund för att få en djupare förståelse av 
ämnesområdet. Målsättningen med litteraturstudien är att få kunskap om en del av den 
kontext som omger artiklarnas uppkomst.  
 
Min empiriska undersökning består av en studie av två danska folkbibliotekstidskrifters 
artiklar gällande minoritetsbefolkningen. Jag fördjupar mig även i forskning kring olika 
begrepp som jag funnit är centrala i texter och uttalanden gällande 
minoritetsbefolkningen. Denna teoretiska kunskap använder jag mig av i analysskedet 
för att få en ökad förståelse för, och bättre kunna tolka artiklarna. 
 
Hermeneutik handlar om läsningens, tolkningens och förförståelsens betydelse. 
Bergström och Boréus påpekar att en text får olika betydelser beroende på vem som 
läser den, när och i vilken situation detta sker. Våra erfarenheter och åsikter om världen, 
människorna och samhället, vår utbildning och vårt språk påverkar den förståelse vi får 
av en text. Bergström och Boréus skriver att det aldrig går att återskapa texten exakt 
likadant som författaren menade med den eller utifrån hur andra som läst texten förstått 
den. Det viktiga blir då texten som den är och vi som läser och tolkar den. Balansgång 
mellan att bara beskriva och att övertolka är svår. Bergström och Boréus lyfter fram 
filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer, som menade att utan en viss 
förförståelse är det omöjligt att tolka en text.64 Jag har tidigare beskrivit min 
förförståelse inför uppsatsarbetet, men kommer att ta upp ytterligare aspekter av den i 
kapitlen 3.2 och 3.3.1 Enligt ovanstående syn är forskaren en del av processen. Jag 
anser att en hermeneutisk metod för tolkning av artiklarna passar min undersökning 
eftersom den inte lägger tonvikt på fakta i objektiv betydelse, utan vid förståelse och 
mening. Min avsikt är nämligen att gå på djupet och försöka säga något mer om 
texterna än rena fakta. 
 
Jag har tidigare i uppsatsen nämnt att mitt metodval orienterar mot idé- och 
ideologianalys. Bergström och Boréus hävdar att det ibland är svårt att avgränsa och 
definiera begreppet idé från ideologi. De beskriver en idé som en tankekonstruktion som 

                                                 
64 Bergström & Boréus 2000, s. 26. 
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har en viss kontinuitet, till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna. Det kan 
vara tankar om verkligheten, värdering av olika företeelser eller tankar om hur man bör 
handla. Ideologi har flera förklaringar, varav den jag anammar i uppsatsen faller inom 
ramen för ett mer neutralt ideologibegrepp, som säger att det är ett slags idésystem. 65 
Jag anser att det passar min studie då jag är ute efter att försöka urskilja vilka synsätt 
(eller idéer) som framkommer gällande minoritetsbefolkningen i bibliotekstidskrifterna. 
Jag gör alltså i min studie ingen direkt åtskillnad mellan idé och ideologi. 
 

3.2 Analysförfarande 
 
Bergström och Boréus skriver att vid en kritisk ideologianalys ska olika inslag i en 
dominerande ideologi jämföras med en yttre verklighet.66 De påpekar nämligen att det 
inte räcker att ta del av och analysera den synliga ytan för att rekonstruera en ideologi. I 
exempelvis ett partiprogram finns det, förutom den synliga ytan, en underliggande 
mening som kräver ett annat förhållningssätt för att kunna avslöjas. Analysen måste 
även innefatta en undersökning av verkligheten utanför texten så att den placeras i ett 
sammanhang. 67 Ideologin avslöjas när man jämför vad som står i texten med hur det är 
ställt ute i ”verkligheten”. 68 Enligt ideologikritiken gör man först en analys av själva 
texten i fråga, sedan följer en förklaring av den underliggande innebörden genom att 
berätta vilken verklighet texten handlar om. Bergström och Boréus skriver att ”varje del 
av texten handlar om någonting, den ’pekar ut från sig själv’”. Slutligen diskuteras 
kontexten, eller det sociala sammanhang som texten författats i, eftersom en ideologi 
inte får någon innebörd om den inte knyts till exempelvis grupperingar eller 
institutioner i samhället.69 I denna fas kan man ställa frågor såsom vem texten vänder 
sig till och vilkas talan den anser sig föra.70 
 
Jag tänker först synliggöra vad som sägs om användargruppen, det vill säga hur det 
skrivs om dem i de två bibliotekstidskrifterna. Sedan tänker jag analysera det jag funnit 
i texterna i relation till mina teoretiska ansatser. Genom att göra det är min förhoppning 
att synliggöra vilka synsätt (idéer) som finns på användarna i tidskrifterna. Slutligen 
diskuterar jag dessa idéer i relation till den omgivande kontexten, för att vidga 
perspektivet ytterligare. Jag tänker då diskutera vad jag funnit i tidskrifterna i relation 
till vad som skett i den politiska debatten. 71 
 
Bergström och Boréus lyfter fram vikten av att vara medveten om skillnader mellan 
politisk och annan ideologi. Vid en undersökning av politisk ideologi kan forskaren ta 
del av skrivna program, tal eller skrifter av representanter för den politiska inriktningen. 
När däremot andra ideologier studeras, såsom skolans, finns det inga skrifter eller 

                                                 
65 Bergström & Boréus 2000, s. 149. 
66 Bergström & Boréus 2000, s. 155. 
67 Bergström & Boréus 2000, s. 157. 
68 Bergström & Boréus 2000, s. 155f. 
69 Bergström & Boréus 2000, s. 165f. Vid genomgången av analysens tre steg hänvisar de till kapitlet 
”Medborgarkompetens och konflikter” i Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar (1989). Ideologi och 
ideologianalys. Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria. 
70 Bergström & Boréus 2000, s. 168. 
71 Bergström & Boréus 2000, s. 166. 
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program där denna ideologi går att finna och det saknas självklara representanter. Eller 
som Bergström och Boréus skriver: ”vem kan anses representera den svenska skolan?”72 
 
Jag tänker i analysavsnittet genomgående redovisa en mängd citat och så utförligt som 
möjligt beskriva de tankeled som ligger bakom analysen av citaten. Detta görs för att 
läsaren ska få möjlighet att bedöma mina tolkningar.73 Pedagogikhistorikern Per-Johan 
Ödman förklarar den så kallade hermeneutiska cirkeln som en bild av hur tänkande, 
förståelse och tolkning fungerar.74 I korthet innebär denna cirkel en rörelse mellan del 
och helhet. Enligt Ödman går det ofta till så att man börjar sin väg mot förståelse och 
tolkning ganska ostrukturerat, eftersom det många gånger saknas en helhetsbild i början 
av arbetet. Man försöker få en uppfattning utifrån små helheter som tillsammans utgör 
en större helhet. Ödman exemplifierar med ett pussel där man, för att kunna lägga ihop 
de små bitarna på rätt sätt, behöver ha vissa föreställningar om hur den stora bilden ska 
se ut. Men de små bitarna behövs för att få en uppfattning om den stora bilden, vilket 
visar på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan del och helhet. Detta pendlande 
mellan del och helhet kännetecknar förförståelsen och kallas för den hermeneutiska 
cirkeln. 75 Han understryker att en ledande hermeneutisk arbetsprincip är att sträva mot 
tolkningar där helheten bekräftar delarna och tvärtom. Detta gäller såväl enskilda 
tolkningar, som hela processen. 76 Jag har omväxlande rört mig mellan att studera 
tidskriftstexterna och mina teoretiska utgångspunkter. Detta pendlande under arbetets 
gång har medfört ytterligare upptäckter och jag höjer analysen till en ny nivå genom att 
applicera teorier om exempelvis etnicitet och ”vi och dom” på det jag finner i mitt 
empiriska material. Jag har haft en strävan efter att tolkningen ska vara som en dialog 
där jag både ställer frågor till texten och lyssnar, för att på så sätt arbeta mig neråt i 
textens betydelse, eller betydelser, eftersom ofta flera sådana kan verka lika rimliga. 
 
I denna studie tror jag mig få stor användning av den hermeneutiska metoden. Inom 
hermeneutiken har sanning samma innebörd som avslöjandet av väsentliga men tidigare 
okända förhållanden under en text. Det man vill komma åt är inte författarens mening, 
utan textens betydelse - en betydelse som är beroende av dess kulturella, sociala och 
historiska sammanhang. 77 Som jag ser det ligger därmed ideologikritiken och 
hermeneutiken nära varandra i det att båda metoderna innebär en strävan att se mer i 
texten än det som framkommer vid en första, snabb anblick. De är båda tolkande 
metoder och lägger stor vikt vid kontexten. Min uppgift består därmed  i att komma 
fram till en så rimlig tolkning som möjligt – inte att finna en slutgiltig och definitiv 
sanning. 
 
Inför genomläsningen av tidskriftsartiklarna hade jag vissa föreställningar att bilden jag 
skulle möta av denna användargrupp skulle vara mer negativ än positiv. Denna 
föreställning utgör en del av min förförståelse och bottnar i de undersökningar jag 
tidigare har tagit del av som gäller mediebilder av invandrare och flyktingar. Jag var 
medveten om att det fanns en risk att jag omedvetet riktade blicken mot de texter som 

                                                 
72 Bergström & Boréus 2000, s. 153. 
73 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 107. 
74 Ödman, Per-Johan 1994. Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik , s. 79. 
75 Ödman 1994, s. 78f. 
76 Ödman 1994, s. 188. 
77 Alveson, Mats  & Sköldberg, Kaj 1994. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, s. 169. 
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bekräftade mina föreställningar. För att så långt som möjligt undvika detta, läste jag 
igenom texterna vid flera tillfällen och med ett visst tidsintervall emellan. Detta leder 
mig in på hur jag har gått tillväga vid urval av material i min studie. 

3.3 Material 
 
Förutom att redogöra för hur urvalet av material gått till rent praktiskt, tar jag i detta 
kapitel även upp hur min egen förförståelse kan ha påverkat detta, såväl i 
litteraturstudien som i den empiriska undersökningen. Kapitlet innehåller även en 
källkritisk diskussion. 
  

3.3.1 Litteraturstudie 
 
Jag har försökt att använda min egen förförståelse på ett sätt som kan gynna uppsatsen 
och har strävat efter att förhålla mig öppen i letandet efter material. Jag kan dock 
konstatera att mina tidigare IMER-studier har påverkat de val av litteratur som gjorts till 
vissa uppsatskapitel, exempelvis 2. 
 
I den del av litteraturstudien som handlar om politiska hållningar och uttalanden om 
minoritetsbefolkningen, har jag använt mig av några utvalda boktitlar som i sin 
beskrivning av det politiska läget sträcker sig fram till 1990-talets slut. För att 
ytterligare exemplifiera hur de politiska partierna började formulera krav på 
åtstramningar inom invandrings- och flyktingområdet, har jag använt 
dagstidningsartiklar. Att dessa är från 2001 beror på att det var valår och att jag fann att 
det skrevs mest om ämnet under detta år. När jag redogör för hur man inom 
kulturpolitiken och på folkbiblioteken hanterat minoritetsbefolkningen, använder jag 
mig av forskningsartiklar och rapporter. Här har jag valt att ytterligare illustrera vad 
bland annat den kulturpolitiska forskaren Dorte Skot-Hansen diskuterar genom att jag 
lyfter fram några av den nuvarande kulturministern Brian Mikkelsens tal, bland annat 
till Danmarks Biblioteksforening. Det källkritiska kriteriet tendens anser jag är viktigt 
att belysa i sammanhanget. Torsten Thurén, docent vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation vid Stockholms universitet, skriver att källor som är 
tendentiösa är partiska och har intresse av att sanningen döljs. Han understryker att inte 
alla som har intresse i något ljuger, men att man bör vara uppmärksam för denna 
möjlighet. Det finns två slags tendentiösa källor; rena lögner och halvsanningar, varav 
den senare handlar om att urvalet av fakta görs på ett sätt där man exempelvis lyfter 
fram vissa och tonar ner andra.78 I boken Danskerne først! En historie om Dansk 
Folkeparti, beskriver David Trads, lektor vid Center for journalistik på Syddansk 
Universitet, partiets väg mot framgång. Det bör nämnas att Trads i sin bok tar stark 
ställning mot partiet och dess politik. Det finns därmed en risk att han - medvetet eller 
omedvetet - lyfter fram ett större antal extrema uttalanden än mindre extrema sådana. 
Även om detta vore fallet, så anser jag att faktum kvarstår att Dansk Folkeparti har de 
åsikter som framförs i Trads bok. Tendenskriteriet kan även vara värt att lyfta fram i 
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 23 

samband med Rune Engelbreth Larsen, som har varit kandidat i Minoritetspartiet.79 Jag 
har i uppsatsen använt två citat som han lyfter fram i sin bok, bestående av uttalanden 
från socialdemokratiska politiker. Det ena har jag återfunnit i andra källor och det andra 
går att återfinna i dagstidningen Engelbreth Larsen hänvisar till. 
 
Eftersom jag använder dagstidningar för att exemplifiera de ökade kraven på 
åtstramningar inom invandrings- och flyktingpolitiken vill jag här redogöra för 
dagstidningarnas olika politiska eller idémässiga tillhörigheter. Jyllands-Posten 
beskriver sig själv som en liberal tidning och Kristeligt Dagblads inriktning utläses av 
namnet. Weekendavisen, som ges ut varje fredag, beskriver sig själv som borgerlig och 
den är knuten till samma tidningskoncern som den konservativa dagstidningen 
Berlingske Tidende. Jag lyfter även fram några offentliga kulturpolitiska 
ställningstaganden från regeringspartierna Venstre och det Konservative Folkeparti, 
samt från den nuvarande kulturministern från det sistnämnda partiet. Jag använder dessa 
uttalanden för att exemplifiera vad Skot-Hansen diskuterar beträffande möjliga vägval 
för kulturpolitiken och folkbiblioteken. Trots att politiska partier i allmänhet lägger ned 
mycket kraft på att framstå på ett positivt sätt, anser jag inte att det påverkar min studie 
på ett negativt sätt att lyfta fram dessa uttalanden. Jag är nämligen inte ute efter att 
upptäcka någon ”dold agenda” utan vill se vad partierna anser vara viktigast för den 
danska kulturpolitiken. Varför jag lyfter fram fler citat från det Konservative Folkeparti 
än från Venstre, beror på att den nuvarande kulturministern har drivit frågor som rör 
bevarandet av ”det danska”. Jag har dock funnit att såväl hans, som Venstres officiella 
syn på kulturområdet (se inledningskapitlet) visar på en viktig del av den problematik 
jag vill belysa i uppsatsen. 
 

3.3.2 Empirisk undersökning 
 
Till min empiriska undersökning har jag valt ut artiklar ur två av de största danska 
bibliotekstidskrifterna med start år 2000 fram till februari 2005, varav det senare årtalet 
är tidpunkten för det senaste Folketingsvalet i Danmark. Denna avgränsning beror på att 
jag ville undersöka ett så aktuellt material som möjligt och som var hanterbart i mängd 
att studera och analysera på djupet. Jag har analyserat olika slags texter, såsom artiklar 
och debattinlägg, vilket innebär att textförfattarnas sätt att skriva skiljer sig åt. 
Exempelvis består debattinläggen till stor del av personliga åsikter och värderingar och 
har ofta en ”vassare” ton, medan artiklarna är mer sakliga. Jag anser inte att detta 
påverkar min undersökning på något negativt sätt eftersom jag vill undersöka de synsätt 
på minoritetsbefolkningen som förmedlas i tidskrifterna, vilket innefattar alla av 
tidskrifternas texter. Jag är medveten om att det finns många faktorer som kan påverka 
slutresultatet vid textproduktion, men jag har inte kontaktat tidskrifternas redaktioner 
för att få en kompletterande bild av de val som har gjorts på vägen fram tills tidskriften 
går i tryck. Min avsikt är nämligen att analysera och tolka slutprodukten, vilken är den 
som läsarna tar del av, med största sannolikhet utan vetskap om vad som föregått denna. 
Ytterligare resonemang om tidskrifternas läsekrets och skribenter följer nedan, men 
återfinns även i kapitel 8. 

                                                 
79 På deras webbsida beskriver partiet sig som ”et humanistisk parti, der kæmper for kulturel 
mangfoldighed, social retfærdighed og lige rettigheder for alle med tilhørsforhold til Danmark”, se 
Minoritetspartiet. http://www.minoritetspartiet.dk/politik#vedtægter [05-09-20] 
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Jag tänker nu redogöra för hur jag genomför min empiriska undersökning samt vilket 
material den består av. Jag har i denna undersökning valt ut två av de mest tongivande 
danska folkbibliotekstidskrifterna. Den ena heter Danmarks Biblioteker och ges ut av 
Danmarks Biblioteksförening. De skriver att Danmarks Biblioteksforening är ett forum 
för politiker och fackfolk som intresserar sig för kultur, upplysning och bibliotek. 
Föreningen grundades 1905 och har som syfte att främja danskt biblioteksväsen och 
verka för samarbete och utväxling av erfarenheter och idéer inom hela kulturområdet i 
relation till biblioteken. 80 Danmarks Biblioteker kom ut med sitt första nummer 1997 
och dess målsättning är att förmedla kunskap och skapa debatt om större och mindre 
frågor inom biblioteksvärlden. Tidskriften, som ges till alla medlemmar, kommer ut åtta 
gånger per år och artiklarna berör bibliotekspolitik och aktiviteter på folkbiblioteken. 81 
Danmarks Biblioteksforening uppger att deras medlemmar till stor del består av 
kommuner, som representeras av sina kulturpolitiker. Övriga medlemmar utgörs av 
studenter, biblioteksfacklig personal och kulturinstitutioner.82 År 2004 utgjordes 
medlemmarna av 190 kommuner83, 476 privatpersoner, 88 studerande och 46 
institutioner.84 
 
Den andra tidskriften, som heter Bibliotekspressen, tillhör fackförbundet 
Bibliotekarforbundet och är betydligt äldre. Bibliotekarforbundet bildades 1923. 
Förbundets tidskrift gavs ut för första gången 1939, då under namnet Bibliotekaren. 
Denna tidskrift lades ner vid årsskiftet 1969-70 och ersattes av Bibliotek 70, som 
placerade sig närmare, rent stil- och åsiktsmässigt, den anti-auktoritära tidskriften 
Biblioteksdebat (som gavs ut mellan åren 1965-70), än Bibliotekaren. Bibliotekspressen 
fick sitt namn 1995.85 Den utkommer tjugo gånger per år och uppger att dess redaktion 
är oavhängig i förhållande till fackförbundets styrelse och apparat. Bibliotekspressen 
innehåller artiklar om följande områden; orientering och debatt om bibliotekens 
verksamhet och samhällsmässiga roll, biblioteksprofessionens utveckling och 
arbetsområden, kultur- och informationspolitik samt det biblioteks- och fackpolitiska 
arbetet i bibliotekariernas fackförening. 86 Tidskriften ges till alla som är medlemmar i 
Bibliotekarforbundet, som uppger att de har ca. 5500 medlemmar, varav ca. 2600 är 
kommunalt anställda, ca. 900 statligt och ca. 500 är privat anställda. Resterande antal 
medlemmar består av studerande, arbetslösa, pensionärer och passiva medlemmar.87 
 
Bibliotekspressen är störst av de två tidskrifterna med en upplaga på 6800, jämfört med 
Danmarks Biblioteker som har en upplaga på 2900. Båda tidskrifter tar emot 
debattinlägg och artiklar samt förslag på ämnen från läsarna. Båda publicerar alla 
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87 Bibliotekarforbundet (05-05-23). http://www.bf.dk / Om BF / Hvad er Bibliotekarforbundet? [05-11-
17] 



 25 

artiklar på sina respektive webbplatser, vilket ökar tillgängligheten för icke-
prenumeranter eller -medlemmar. 
 
För att finna artiklar i de två tidskrifterna har jag använt mig av sökfunktionerna på 
deras respektive webbplatser. Jag har dels själv sökt på begreppen indvandrere, 
flygtninge, etniske minoriteter och dels använt mig av deras egna ämnesregister. I 
ämnesregistret har jag först klickat på orden indvandrere, flygtninge och etniske 
minoriteter. Då har jag fått upp en träfflista som visar alla artiklar som handlar om dessa 
begrepp. I träfflistan har jag kunnat se vilka andra ämnesord tidskrifterna lagt till 
artiklarna. Med ämnesordet etniske minoriteter har jag exempelvis funnit artiklar med 
ämnesorden integration, uro, arrangementer, Nørrebro och Ishøj.88  
 
Efter att ha skumläst alla artiklar hade jag sammanlagt 72 stycken texter från de båda 
tidskrifterna som handlar om minoritetsbefolkningen. Inför analysen läste jag först 
igenom alla 72, som bestod av artiklar, debattinlägg och notiser. Därefter gjorde jag ett 
urval och valde att analysera de texter där jag anser att attityder och värderingar om 
minoritetsbefolkningen visar sig på ett, enligt mig, uttalat sätt. Jag har dock återvänt till 
de bortsorterade texterna vid olika tillfällen för att vara säker på att de trots allt inte 
innehåller något relevant. I kapitel 6 och 7 lyfter jag fram 38 stycken texter. I somliga 
texter har jag funnit flera avsnitt som jag anser belyser sådant jag vill analysera och jag 
lyfter då fram flera citat från samma text. Inför urvalet av artiklar har min strävan inte 
varit att finna en balans i antal från de båda tidskrifterna, utan jag har valt artiklarna 
utifrån deras innehåll. 
 
Vad är mitt resultat värt? Ur plats- och läsbarhetssynpunkt anser jag att jag inte kan 
lyfta fram alla citat som säger något om mitt syfte och låter därför ibland vissa citat vara 
representativa för ett flertal liknande. Jag anser trots allt att min undersökning säger 
någonting om hur tonläget var i de två tidskrifterna under en femårsperiod.  
 

3.3.2.1 Materialet och dess kontext 
 
Beträffande mina två utvalda bibliotekstidskrifter vill jag lyfta fram vad Lennart 
Hellspong och Per Ledin, lärare och forskare vid institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet, skriver angående den så kallade situationskontexten. Inom 
denna undersöks bland annat vilken verksamhet texten förekommer i, vilka syften 
verksamheten har, vilken tid texten skrevs i och om den är beroende av händelser vid 
den tidpunkten. 89 Det gäller alltså att vara medveten om att texterna från 
folkbibliotekstidskrifterna som jag studerar i uppsatsen är knutna till just 
folkbiblioteksverksamheter med sina traditioner och erfarenheter. Detta tror jag kan 
påverka bland annat ämnesvalet till artiklarna.  
 
Texterna är ofta skrivna av yrkesverksamma folkbibliotekarier eller så intervjuas de i 
artiklarna och tanken förmodar jag är att det också till störst del är folkbibliotekarier 
som kommer att läsa texterna. Enligt Hellspong och Ledin är det viktigt att fundera över 

                                                 
88 Nørrebro är en stadsdel i Köpenhamn och Ishøj en kommun i utkanten av staden. Både Nørrebro och Ishøj 
beskrivs i tidskrifterna ha ett stort antal invånare med annan etnisk bakgrund än dansk. 
89 Hellspong, Lennart & Ledin, Per 1997. Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys, s. 62. 
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vilka som deltar i den kommunikationsprocess som texten ingår i och vilka som är 
textens mottagare.90 I mina två utvalda tidskrifter består deltagarna i texternas 
kommunikationsprocess inte bara av verksamma inom biblioteksvärlden, utan även av 
kommunpolitiker inom det kulturpolitiska området samt medarbetare på olika 
kulturinstitutioner. Deltagare är även de som kommer att bli verksamma i framtiden, det 
vill säga studenter som är medlemmar i de biblioteksorganisationer som ger ut 
tidskrifterna. De som är mottagare av texten kan även vara avsändare, i den mening att 
de har möjlighet att påverka innehållet. De kan exempelvis föreslå ämnen som de vill att 
tidskriften ska ta upp eller skriva debattinlägg och artiklar.  
 
Mitt intryck är, efter att ha genomfört min undersökning, att biblioteksanvändare från 
minoritetsbefolkningen knappast alls innefattas i texternas kommunikationsprocess, 
trots att det i de flesta fall är just dem texterna handlar om. Texternas avsändare är 
snarare de biblioteksanställda och det som förmedlas görs ur deras synvinkel. 
 
 

                                                 
90 Hellspong & Ledin 1997, s. 63. 
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4. Tidigare forskning 
 
Jag har orienterat mig om den teori och forskning som på olika sätt angränsar till min 
studie och valt att fördjupa mig i litteratur som är relevant för mitt syfte och mina 
frågeställningar. Nedan presenteras ett urval som på olika sätt säger något om min egen 
studie. Efter ett antal sökningar i databasen LISA för att ta reda på hur den 
internationella forskningen ser ut inom området, konstaterar jag att jag inte fann någon 
studie som liknar min egen. Flertalet studier från en del av den engelskspråkiga delen av 
världen, det vill säga USA, Kanada, Australien och Storbritannien, behandlar 
flerspråkighets- och mångfaldsfrågor. Det handlar exempelvis om hur folkbiblioteken 
ska agera för att erbjuda en bra service till en flerspråkig och icke-engelskspråkig 
befolkning, något som hade kunnat vara relevant om min studie exempelvis behandlat 
integrationsrelaterade frågor.  
 
Somliga artiklar är av en mer teknisk karaktär och behandlar flerspråkiga databaser, 
andra är mer inriktade på enskilda användare och hur de upplever bibliotekens 
aktiviteter. Dessutom diskuterar vissa studier hur bibliotekariekåren ska spegla 
samhällets befolkningssammansättning. Eftersom inga av dessa i mina ögon var så 
relevanta för mig, nämner jag här inga av dem. Som jag tidigare nämnt fann jag artiklar 
från Europa när jag använde sökordet integration. Flertalet var från Danmark och 
Holland och de senare var oftast inte på engelska, utan på holländska. Jag använder mig 
av några av de danska sökresultaten längre fram i denna uppsats, exempelvis två artiklar 
av Skot-Hansen och tänker inte beröra dessa närmare i detta kapitel. 
 

4.1 Bibliotekariers förhållande till sina användare 
 
Jag har inte funnit någon studie som gör vad jag avser göra, nämligen granska vilka 
synsätt som finns på minoritetsbefolkningen i folkbibliotekstidskrifter. En studie som 
däremot ligger nära min är, den i inledningskapitlet nämnda magisteruppsatsen, Vad 
sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. 
Författarna Hedemark och Hedman undersöker med hjälp av diskursanalys synen på 
användare i bibliotekstidskrifter. Trots att de inte fokuserar specifikt på ”invandrare”, 
utan studerar hur det skrivs om användare i allmänhet, finns det ett flertal punkter jag 
kan relatera till utifrån min studie. En grundläggande sådan är att de undersöker 
bibliotekariers förhållande till sina användare. Hedemark och Hedman lyfter fram 
forskning från bland annat Joacim Hansson91 där han i samband med den tidiga 1900-
talets folkbiblioteksinstitution finner en diskurs med nyckelord såsom medborgerlig 
fostran och nationalism. 92 Hansson skriver angående de så kallade sockenbiblioteken att 
deras syfte i första hand inte var folkbildande, utan istället ”uppfostrande av allmogen 
till fogliga medborgare, vilka har att veta sin plats i den gudomliga statens stora 
hierarki”.93 Nationalismen visar sig enligt Hansson bland annat i normativa uttalanden 
om vilken litteratur som anses vara bäst för den svenska ungdomen och i tanken om att 
folkbiblioteken ska kunna bidra till en ökad nationalkänsla. Hansson uppmärksammar 
                                                 
91 Hansson, Joacim 1998. Om folkbibliotekens ideologiska identitet. 
92 Hansson 1998, s. 132. 
93 Hansson 1998, s. 75.  
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även de argument som säger att människan går att forma och att ”det är möjligt att med 
hjälp av en god andlig och kulturell vägledning leda i stort sett vem som helst in på en 
väg som kan omvandla dem just till dugliga medborgare”. 94 Hansson skriver att ett 
argument som används för att folkbiblioteken ska agera vägledare – kulturellt, moraliskt 
och politiskt – är att det finns alltför många faror som hotar för att människorna ska ges 
utrymme att forma sig själva. Han finner även att folkbiblioteken anses stå för en syn på 
”vissa traditionella, ideologiskt ‘neutrala’ värden som måste bevakas och försvaras i en 
tid då människans traditionella positioner i samhället alltmer löses upp”. 95 
 
En annan forskare Hedemark och Hedman förhåller sig till är Kimmo Tuominen96 som 
analyserar den individcentrerade diskursen inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning, närmare bestämt i Carol C. Kuhlthaus Seeking 
meaning: a process approach to library and information science97. Tuominen diskuterar 
förhållandet mellan bibliotekarier och användare utifrån den franske filosofen Michel 
Focaults idéer om kunskap och makt och talar om en dold maktutövning. Han anser att 
användaren framställs som någon i behov av personlig vägledning och att bibliotekarien 
är den enda som vet vad användaren behöver.98 Hedemark och Hedman finner i sin egen 
undersökning liknande resultat som Tuominen. I de undersökta tidskrifterna återfinns 
nämligen uttalanden där det sägs att användaren behöver vägledning för att veta vad 
denne behöver och att bibliotekarien tillsammans med användaren kan komma fram till 
vad dennes ”verkliga behov” är. Hedemark och Hedman kallar denna ton fostrande och 
skriver att den innebär att användarna inte vet vad som är bäst för dem. 99 Författarna 
finner i några uttalanden att användarna utmålas som i behov av bildning, fostran och 
uppfostran.100  
 
Hedemark och Hedman skriver att när användaren beskrivs i samband med mer 
praktiska och erfarenhetsmässiga principer i tidskrifterna, finns det en tendens att tala 
om användaren som individ eller tillhörande en kategori. Vad som är gemensamt för 
många av dessa användarkategorier är att användaren ofta ses som problematisk. När 
direkta erfarenheter av möten med användare beskrivs, så verkar det som att 
bibliotekarierna till största delen upplever dessa som behövande, krävande och 
störande.101 Hedemark och Hedman konstaterar att ungdomar är en kategori användare 
som ofta beskrivs som besvärliga och störande och att det är få artiklar som är positiva i 
sina omdömen om denna grupp.102 De finner även att ”invandrare” återfinns inom 
kategorin ”eftersatta grupper”, och att de liksom andra inom denna kategori utmålas 
som offer.103 
 

                                                 
94 Hansson 1998, s. 132f. 
95 Hansson 1998, s. 134. 
96 Tuominen, Kimmo 1997. User-centered discourse: An analysis of the subject positions of the user and 
the librarian. 
97 Kuhlthau 2004. 
98 Hedemark & Hedman 2002, s. 13. 
99 Hedemark & Hedman 2002, s. 35f. Författarna varnar för att detta synsätt, det vill säga ett ”von oben-
perspektiv”, kan leda till ett förmynderi gentemot användaren. Ibid, s. 51. 
100 Hedemark & Hedman 2002, s. 39. 
101 Hedemark & Hedman 2002, s. 47. 
102 Hedemark & Hedman 2002, s. 25f. 
103 Hedemark & Hedman 2002, s. 29. 
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4.2 Folkbibliotekens arbete med minoritetsbefolkningen 
 
Jag har funnit att när det skrivs om invandrare och flyktingar i samband med 
folkbibliotek, behandlas oftast integration. Trots att även min studie till viss del berör 
integration är detta inte något jag tänker behandla på ett djupare plan. Eftersom jag 
anser att studier där man undersöker och diskuterar folkbibliotekens arbete med 
invandrare och flyktingar samt huruvida detta arbete kan främja integration säger något 
om folkbibliotekens (bibliotekariernas) förhållande till sina användare, tar jag i följande 
avsnitt upp några exempel på sådana studier. 
 
Jag inleder med boken Mangfoldighedens biblioteker: flersproglig biblioteksbetjening i 
Danmark av Ågot Berger, bibliotekarie vid Indvandrerbiblioteket och 
indvandrerkonsulent. I den beskriver hon de danska folkbibliotekens arbete med att 
erbjuda service till invandrare och flyktingar de senaste trettio åren. Hon redogör 
dessutom för migrations- och integrationsteorier och hur invandringen och 
flyktingmottagningen till Danmark sett ut före 1967 och fram till 2001. Berger tycker 
sig se ett starkt samband mellan invandringens skiftande karaktär, variationer inom 
invandringspolitiken och det politiska klimatet å ena sidan och den service som 
biblioteken erbjuder till minoritetsbefolkningen å andra sidan. 104  
Hon berättar att begreppet invandrare används inom biblioteksvärlden för att beskriva 
en användargrupp, trots att en stor del i denna målgrupp för bibliotekens ”service till 
invandrare” faktiskt inte är invandrare, de har alltså inte invandrat till Danmark. Till 
exempel räknas de så kallade andragenerationsinvandrarna som hörande till 
användargruppen, trots att de är födda och uppväxta i Danmark. Det gör däremot inte 
invandrare från länder som exempelvis Norge, Sverige, England och USA. Berger 
påpekar att de ord man använder inom biblioteksvärlden kan ha stora konsekvenser i 
form av att de påverkar bibliotekens utbud.105  
 
Hon beskriver hur behovet av att definiera det som är utmärkande för dansk kultur och 
den national-kulturella identiteten, har ökat i Danmark. Det är hennes åsikt att den nya 
medborgaren inte bör värderas utifrån sitt nationella ursprung, utan istället utifrån vad 
han eller hon är idag. 106 Hon påpekar att minoritetsbefolkningen ofta möts av en 
”paternalism” i det offentliga systemet, där de behandlas med en ”faderlig” tolerans som 
ett uttryck för välvilja. Enligt henne förväntas det dock en slags tacksamhet som 
gensvar och förhållandet är därmed inte jämställt, utan präglas av en slags hierarki.107 
Hennes syn på hur folkbiblioteken kan arbeta med denna användargrupp i framtiden är 
att ”biblioteksbetjening af minoriteter i princippet bør tage udgangspunkt i det samme 
koncept som for øvrige biblioteksbrugere, nemlig at indfri de forskellige brugeres 
mangeartede behov”.108 
 
Det har skrivits ett antal magisteruppsatser som behandlar folkbibliotekens möjligheter 
till att medverka till integration. En sådan är Folkbiblioteken - en väg till integration där 
Hawar Hamarashids syfte är att undersöka hur ett folkbibliotek som 

                                                 
104 Berger 2001, s. 9. 
105 Berger 2001, s. 13f. 
106 Berger 2001, s. 63f. 
107 Berger 2001, s. 18f. 
108 Berger 2001, s. 21. 
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informationscentrum och mötesplats kan verka för att både svenskar och invandrare kan 
närma sig varandra. Detta, skriver han, är något som ses som en förutsättning för 
integration. 109 I uppsatsen diskuteras begrepp såsom invandrare och kultur och det sägs 
exempelvis att kultur är något som förändras, skapas och återskapas i interaktion med 
omgivningen. 110 Hamarashids slutsatser är att Biblioteket Väster med sin verksamhet 
bidrar till integration och att folkbibliotek i allmänhet har denna verkan. Han anser dock 
att det saknas en ömsesidighet och att initiativen enbart kommit ifrån Bibliotek Västers 
håll.111 Bland dessa initiativ återfinns den så kallade kulturverksamheten med målet att 
främja integration, där människor från andra länder fått ”tillfälle att presentera sin 
bakgrund, sin kultur för majoritetsbefolkningen”. På en grekisk afton presenterades 
exempelvis grekisk kultur, mat, musik och dans.112 Dessa slags aktiviteter återkommer 
jag till längre fram i min uppsats, då jag visar att de förekommit på de danska 
folkbiblioteken, som integrationsfrämjande evenemang. Något jag saknar i Hamarashids 
uppsats är en diskussion eller problematisering där författaren återknyter till det tidigare 
skrivna beträffande kultur som något föränderligt och i ständig interaktion med 
omgivningen. 
 
En annan magisteruppsats inom samma ämnesområde heter Är biblioteken en väg till 
integration? - Några invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket och är skriven av Maria 
Bjerninger och Lena Åkerman. Deras syfte är liksom Hamarashids att undersöka 
huruvida folkbiblioteken kan vara integrationsfrämjande. Denna fråga besvaras bland 
annat genom resultatet av kvalitativa intervjuer med åtta kvinnor som har kommit till 
Sverige i vuxen ålder. Frågor som ställs är huruvida kvinnorna använder biblioteket, 
varför och på vilket sätt.113 Begrepp som invandrare, integration och etnicitet 
problematiseras och författarna diskuterar hur invandrarkvinnor porträtteras i svenska 
medier, genom ensidiga och stereotypa bilder och reportage.114 I intervjuerna 
framkommer huruvida kvinnorna haft hjälp av att besöka biblioteket och Bjerninger och 
Åkerman konstaterar att biblioteket har spelat en roll för kvinnorna i deras 
integrationsprocess. Författarna påpekar dock att det är ytterst individuellt huruvida en 
person använder sig av biblioteket som en väg mot integration. Faktorer som vem man 
är, varför man kommit till Sverige, hur man bemöts i samhället i allmänhet och på 
biblioteket, samt en rad andra faktorer på en individuell nivå påverkar.115 Att Bjerninger 
och Åkerman lyfter fram mediers sätt att framställa invandrarkvinnor på anser jag är av 
vikt eftersom attityder gentemot minoritetsbefolkningen kan spela roll för hur de bemöts 
i olika sammanhang. Medier har stora möjligheter att påverka allmänhetens 
uppfattningar och jag kommer i min studie att använda mig av forskning kring hur 
medier porträtterar minoritetsbefolkningen, ett forskningsområde bland flera som jag 
går in på härnäst. 
 

                                                 
109 Hamarashid, Hawar 2003. Folkbiblioteken - en väg till integration?, s. 3. Hamarashid tar utgångspunkt 
i Bibliotek Väster i Lund som ligger i ett etniskt blandat område och som är känt för sin mångkulturella 
verksamhet. 
110 Hamarashid 2003, s. 8, 17. 
111 Hamarashid 2003, s. 50. 
112 Hamarashid 2003, s. 48f. 
113 Bjerninger, Maria & Åkerman, Lena 2003. Är biblioteken en väg till integration?  Några invandrade 
kvinnors syn på folkbiblioteket , s. 6. 
114 Bjerninger & Åkerman 2003, s. 12, 15, 22f. 
115 Bjerninger & Åkerman 2003, s. 74. 
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4.3 Attityder och hållningar gentemot 
minoritetsbefolkningen 
 
Jag har tidigare berättat om forskningen inom IMER-området. I denna återfinns bland 
annat studier kring attityder beträffande majoritets- och minoritetsbefolkning. I boken 
Den generende forskellighed hävdar författarna att de, i intervjuer med ”danskar” 
gällande deras syn på minoritetsbefolkningen, kunde spåra flera av de negativa åsikterna 
tillbaka till hur danska dagstidningar hade bevakat området.116 Antropologen Signe Toft 
konstaterar efter en analys av den danska dagstidningen Jyllands-Posten att det talas om 
minoritetsbefolkningen utan att de själva ges en röst. Detta, anser hon, gör att de 
placeras i en underlägsen maktposition. Hon hävdar att minoritetsbefolkningen tilldelas 
särskilda sociala roller som de har litet inflytande på själva, vilket får konsekvenser för 
deras rykte bland majoritetsbefolkningen. Medierna fungerar nämligen som en länk 
mellan ”danskarna” och ”de fremmede”, det vill säga etniske minoriteter, och är därmed 
en viktig aktör i de ojämlika maktstrukturer som präglar detta förhållande.117 Toft 
hävdar vidare att det i tidningarnas urval av material finns en hierarki som placerar 
minoritetsbefolkningen längst ner socialt och kulturellt och där avancemang i hierarkin 
enbart är möjlig för dem som kan göra sig av med sin ”annorlundahet”.118 Toft påpekar 
att journalisterna, genom sina ämnesval, medverkar till att bestämma vilken bild av 
minoritetsbefolkningen läsarna får tillgång till. Om journalisterna oftast väljer en 
negativ vinkel på materialet, ger de enligt Toft bilden av minoritetsbefolkningen som 
problematiska i läsarnas medvetande.119 
 
I en liknande undersökning studerar antropologerna Peter Hervik, Ulla Holm Fadel och 
Gitte Vestergaard några danska dagstidningars framställning av somalier. De 
understryker att eftersom få danskar känner och interagerar med somaliska flyktingar, 
ökar betydelsen av mediernas rapportering. Medierna blir huvudkällan för attityder 
gentemot, samt information och fördomar om somalier. Författarna understryker att de 
visserligen inte tror att läsarna okritiskt tar till sig allt som trycks i tidningarna men att 
”inlärningen” ofta sker på ett diskret och dolt sätt, i många fall genom repetition. 
Mediernas upprepning av samma budskap bygger därmed upp en förståelse av ”de 
andra” och denna förståelse förändras inte förrän andra diskurser eller erfarenheter 
motsäger budskapet.120 Efter att ha undersökt 19 artiklar i en av dagstidningarna 
konstaterar författarna att materialet utmärker sig genom att det i liten grad inkluderar 
somalier. Artiklarna baseras på tal om somalier utifrån ”danskars” uppfattning om dem. 
Hur somalier förhåller sig till det som artiklarna handlar om verkar, utifrån tidningarnas 
val av källor, vara ointressant och irrelevant. Författarna hävdar att artiklarna därmed 
inte handlar om somalier utan om danskar och om deras syn på olikhet i det danska 
samhället. Artiklarna får dock stora konsekvenser för somalier i Danmark eftersom 
texterna utgör en grund för danskarnas uppfattning om dem. 121 
 

                                                 
116 Hervik, Peter, red. 1999. Den generende forskellighed: Danske svar på den stigende 
multikulturalisme. 
117 Hervik, red. 1999, s. 52. 
118 Min översättning av det danska ordet fremmedheden. 
119 Hervik, red. 1999, s. 65. 
120 Hervik, red. 1999, s. 174. 
121 Hervik, red. 1999, s. 200. 
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En svensk bok som bör nämnas i sammanhanget är Mörk magi i vita medier. Den inleds 
på följande sätt: ”Sverige är ett segregerat samhälle och vår nyhetsjournalistik bidrar till 
att skapa och upprätthålla en mental segregation.”122 I boken diskuteras den problematik 
som blir resultatet på de redaktioner där personalsammansättningen inte speglar det 
omgivande samhället. Boken består även av en rad studier av dagstidningar och vilka 
bilder dessa förmedlar av förorten, flyktinginvandring, utvisningsfall, brottslighet, 
muslimer och rasism. Journalisten Oivvio Polite skriver att den svenska mediebilden av 
”invandrarkillen” innehåller en dubbelhet. De är en fara för samhället, men detta beror 
på att de inte har blivit insläppta i samhället, vilket gör dem till offer och förövare 
samtidigt. Mediebilden av ”invandrartjejen” är däremot att hon är ett offer.123 Brune 
skriver att flyktingkvinnor framträder i svenska medier som offer. Det handlar 
exempelvis om att de är offer för en patriarkal, fundamentalistisk kvinnosyn eller att de 
har behov av utbildning. 124 Brune säger vidare att bland invandrarna får männen 
representera ”de Onda Andra”: ”De patriarkala männen som inte kan behärska sin vrede 
och frustration i mötet med den fria svenska kvinnan.”125 
 
Boken Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul självbild innehåller en rad 
bidrag beträffande strukturell- och vardagsrasism i Sverige. Redaktörerna Magnus 
Dahlstedt och Ingemar Lindberg skriver angående Sverige att: ”En återblickande 
självbild som söker sin identitet i ett förlorat paradis, det svenska ”folkhemmet”, är idag 
mer ett hinder än en välsignelse.”126 
 
I ett bidrag i boken skriver kulturgeograferna Katarina Mattsson och Mekonnen 
Tesfahuney att förr i tiden gick rasbiologin ut på att dela in mänskligheten i skarpt 
åtskilda och graderade ”raser”. Idag delas mänskligheten ofta in i ”kultur”, ”etnisk 
tillhörighet” och ”religion”, snarare än efter ”ras”. 127 Mattsson och Tesfahuney hävdar 
att idag beskrivs invandrare som kulturellt ”avlägsna” och annorlunda samt att olika 
invandrargrupper beskrivs ha olika assimilations- och integrationsförmågor.128  
 
Sociologen Diana Mulinaris bidrag i Det slutna folkhemmet handlar om skapandet och 
reproducerandet av en etnisk över- och underordning inom den svenska 
fackföreningsrörelsen. Hon skriver att handlingar som utförs av människor i 
underordnade grupper ofta tolkas i termer av grupptillhörighet, det vill säga att det antas 
att gruppen innehar vissa egenskaper. Samtidigt tolkas handlingar som människor i 
privilegierade grupper utför som något individuellt.129 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Brune, red. 1998, s. 9. 
123 Brune, red. 1998, s. 124. 
124 Brune, red. 1998, s. 43. 
125 Brune, red. 1998, s. 55. 
126 Lindberg, Ingemar, red. 2002. Det slutna folkhemmet: Om etniska klyftor och blågul självbild, s. 25. 
127 Lindberg, red. 2002, s. 11. 
128 Lindberg, red. 2002, s. 32. 
129 Lindberg, red. 2002, s. 13. 
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4.4 Kulturpolitik och kulturinstitutioner - hållningar 
gentemot minoritetsbefolkningen 
 
Rapporten Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark: en 
undersøgelse af kunst- og kulturformidlingsinstitutioners tilbud og inddragelse af de 
etniske minoriteter som gavs ut av Center for Kulturpolitiske Studier vid Danmarks 
Biblioteksskole har flera syften. Ett är att kartlägga de kulturförmedlande konst- och 
kulturinstitutioner som aktivt bidrar till kulturell mångfald. Ett annat syfte med 
rapporten är att ge förslag på hur institutionerna kan arbeta vidare med att inkludera 
minoritetsbefolkningen i sina verksamheter. Undersökningen avgränsas till statligt 
finansierade konst- och kulturförmedlande institutioner. Enligt författarna Casper 
Hvenegaard Rasmussen och Charlotte Lee Højrup är det på dessa institutioner som 
mötet mellan medborgare med annan etnisk bakgrund än majoritetens och det officiella 
danska konst- och kulturlivet sker. I rapporten konstateras det att Kulturministeriet i 
liten omfattning har stöttat en utveckling inom kulturområdet mot en kulturell mångfald 
och att kulturinstitutionerna har gjort relativt mycket på eget initiativ.130 Det fastslås 
även att vissa sektorer inom konst- och kulturlivet har bättre förutsättningar för att 
arbeta med mångfaldsfrågor. Det handlar om att minoritetsbefolkningen på ett mer 
självklart sätt ingår som besökare på bibliotek och museer, vilket gör att dessa 
institutioner har en längre erfarenhet än andra.131 Trots att Hvenegaard Rasmussen och 
Lee Højrup finner att det förekommer en hel del aktiviteter för, med, av och om 
minoritetsbefolkningen, så är det ett fåtal förmedlingsaktiviteter som utförs av personer 
från denna del av befolkningen. Det finns institutioner som är särskilt inriktade på att 
förmedla icke-västliga konstnärliga och kulturella uttryck. Detta kan enligt författarna 
stärka dessa områden, men det kan även medföra en marginalisering. De varnar för att 
dessa institutioner kan bli som ”et reservat for det ’etniske’” och att andra 
konstförmedlingsinstitutioners ofta snäva kvalitetskrav kan bli svåra att komma förbi 
när dessa konst- och kulturutövare vill lämna de ”etniska reservaten”. 132 I rapporten 
diskuterar författarna de begrepp och den terminologi de använder.133 Begrepp som 
etnicitet och etniske minoriteter ifrågasätts och diskuteras, något som är centralt i min 
egen studie. 
 
Det har skrivits ett antal magisteruppsatser som undersöker svensk kulturpolitik i 
samband med det mångkulturella samhället eller i förhållande till en officiell 
mångfaldssträvan. En sådan är Myten om det mångkulturella samhället: en 
diskursanalys av mångfaldsrelaterade begrepp och etnicitet i svensk kulturpolitik av 
Carin Norén. Hennes syfte är att belysa och jämföra vilka formuleringar som används 
inom svensk statlig kulturpolitik beträffande mångfaldsrelaterade begrepp och 
människor med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningens. Hon jämför vad hon 
finner ur ett tidsperspektiv, närmare bestämt mellan åren 1995-1998 och 2001-2003.  
Norén skriver inledningsvis att hennes utgångspunkt är att ”det mångkulturella 
samhället” är ett väldigt komplicerat begrepp och att det, ur ett diskursanalytiskt 

                                                 
130 Hvenegaard Rasmussen, Casper & Lee Høirup, Charlotte 2000. Kulturinstitutionernes bidrag til det 
kulturelt mangfoldige Danmark: En undersøgelse af kunst- og kulturformidlingsinstitutioners tilbud og 
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132 Hvenegaard Rasmussen & Lee Højrup 2000, s. 6. 
133 Hvenegaard Rasmussen & Lee Hø jrup 2000, s. 15. 
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perspektiv, nästan kan ses som en myt. Hon problematiserar och klargör den betydelse 
hon i sin studie lägger i begrepp såsom mångkulturellt, mångfald, etniska minoriteter 
och invandrare. Noréns avsikt är att analysera benämningar av människor i sin studie.134  
 
Liksom jag gör i min studie, undersöker Norén skriftliga och officiella dokument som är 
tillgängliga för alla och är mycket kontrollerade i sin utformning, jämfört med det talade 
språket. Norén konstaterar att hon funnit två sidor i dokumenten där människor med 
annan etnisk bakgrund än svensk ingår: ”Antingen återfinns de i en positiv kontext där 
deras kulturer ses som en stor tillgång som berikar samhället eller också ingår de i en 
negativ kontext som fokuserar på de problem som kan uppstå i samband med 
invandring, såsom segregation och främlingsfientlighet.”135 Inom den negativa kontext 
Norén beskriver talas det om integration som måste skapa en gemensam referensram 
och kulturell identitet. Det handlar dock om en ensidig integration, som utgår från de 
normer som redan finns här.136 En viktig slutsats Norén drar är att det faktum att 
människor med annan etnisk bakgrund än majoritetens uppmärksammas som en 
gruppbildning i dokumenten, visar på att de inte ingår som en naturlig del i politiken. 
Hon skriver: ”Hela denna diskurs visar alltså på att vi befinner oss i en tid och i ett 
samhälle där det ses som problematiskt att få människor med olika etniska och 
kulturella bakgrunder att samverka naturligt.” Norén diskuterar även kategorisering av 
människor och påpekar att när en människa kategoriseras, fråntas denne möjligheten att 
själv välja sin identitet. När kulturpolitiken uppmärksammar människor med annan 
etnisk bakgrund som en grupp, sägs det samtidigt att det är en grupp som behöver 
särskilt stöd. Detta anser Norén innebär en passivisering och ger signaler om det handlar 
om en så kallad svag grupp i samhället.137 
 
 

                                                 
134 Norén, Carin 2004. Myten om det mångkulturella samhället: En diskursanalys av mångfaldsrelaterade 
begrepp och etnicitet i svensk kulturpolitik , s. 6ff. 
135 Norén 2004, s. 65. 
136 Norén 2004, s. 61. 
137 Norén 2004, s. 65. 
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5. ”Etniske minoriteter” i Danmark 
 
I detta kapitel kommer jag att visa på hur man inom kulturpolitiken och i 
bibliotekssammanhang har agerat beträffande minoritetsbefolkningen. Först vill jag ge 
en kortfattad redovisning för invandringen och flyktingmottagningen till Danmark samt 
politikers och politiska partiers hållningar de senaste tio-femton åren gällande 
minoritetsbefolkningen. 
 

5.1 Invandring och flyktingmottagning 
 
Jørgen Bæk Simonsen, lektor i arabiska vid Carsten Niebuhr Instituttet på Köpenhamns 
universitet, beskriver i sitt bidrag i boken Ubekvemme udfordringer invandringen till 
Danmark under vad han kallar för den senare historien. Under mitten av 1800-talet 
anlände svenska invandrare, under början av 1900-talet polska och under 1930-talet 
kom tyskar som flydde undan nazismen till Danmark. 1956 kom ungerska flyktingar 
och i början av 1970-talet anlände polsk-judiska flyktingar som flydde från en ökande 
antisemitism. De första judarna kom dock till Danmark redan under 1600-talet. 
Arbetskraftsinvandringen pågick från slutet av 1960-talet och fram till 1973, då 
Folketinget införde ett stopp för arbets- och uppehållstillstånd för personer som inte 
kom från Norden eller EU. 138 Bæk Simonsen skriver att arbetskraftsinvandrarna främst 
bestod av män från dåvarande Jugoslavien, Turkiet, Marocko och Pakistan och att 
intentionen var att tjäna ihop pengar för att kunna skapa en bättre framtid åt sig själv 
eller familjen i hemlandet. Enligt Bæk Simonsen fanns varken tanken hos 
myndigheterna eller hos migranterna själva att dessa skulle stanna i Danmark och 
mellan 1960-talet och 1973 pågick det inte någon diskussion om integration från 
officiellt håll. När det tidigare nämnda stoppet infördes 1973 blev de danska 
arbetsgivarna rädda för att de skulle mista sin arbetskraft och beslutet om 
familjeåterförening togs just för att säkra industrins arbetskraft.139 Bæk Simonsen 
hävdar att familjeåterföreningen synliggjorde för det omgivande samhället vad han 
kallar för en ”social organisering i migrantgrupperne” som redan från början sågs som 
ett problem. Detta resulterade i olika samhällsinsatser som enligt honom kan 
sammanfattas under begreppet integration, men det fanns en utbredd otydlighet kring 
begreppets betydelse och det var egentligen fråga om en strävan gentemot assimilation 
än integration. 140 
 
Christina Johansson, doktorand på Tema Etnicitet på Linköpings universitet, har gjort 
en jämförande studie mellan dansk och svensk invandringspolitik. Hon skriver att det 
gästarbetarsystem som utarbetades i Danmark inte hade någon motsvarighet i 
Sverige.141 Arbetskraftsinvandringen började tidigare i Sverige142 än i Danmark, där den 

                                                 
138 Seeberg, Peter, red. 2001. Ubekvemme udfordringer: Aktuelle tendenser i den danske og europæiske 
indvandrerdiskussion, s. 191. 
139 Seeberg, red. 2001, s. 192. 
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eller integration? Dansk invandrerpolitik og tyrkiske kvinder. Aarhus: Politica. 
141 Rystad, Göran & Lundberg, Svante, red. 2000. Att möta främlingar, s. 68. 
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kom igång under andra delen av 1960-talet.143 Från början av 1980-talet sökte ett 
växande antal människor politisk asyl i Danmark. De flesta kom från Somalia, 
Bangladesh och Afghanistan. Men i slutet av 1990-talet började andra grupper söka 
asyl, nämligen mindre grupper av människor från Centralafrika och före detta 
Sovjetunionen. 144 Det var inte förrän i början av 1980-talet som Danmark utarbetade en 
invandrarpolitik.145 Vid denna tid hördes argument från politiskt håll om att 
invandrarnas kulturella bakgrund var ett problem. Fremskridtspartiet krävde att 
gästarbetarna skulle ut ur Danmark eftersom de aldrig kunde bli danska.146 
 

5.2 Politiska strömningar mellan 1990-2005 
 
Flyktingar och invandrare var ett av huvudämnena under 1990-talet i den danska 
politiken, hävdar Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker och författare.147 Bæk 
Simonsen säger att debatten med tiden kom att handla om vad det innebär att vara dansk 
och vad danskhet och dansk kultur är. Enligt Bæk Simonsen fastslogs det då från Dansk 
Folkepartis håll att den danska kulturen var något fast och oföränderligt.148 På Dansk 
Folkepartis egen webbplats skriver de att den danska kulturen ”består af summen af det 
danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner. Beskyttelse og videreudvikling 
af denne kultur er en forudsætning for landets beståen som et frit og oplyst samfund”. 149 
Dansk Folkeparti med partiledaren Pia Kjærsgaard i spetsen bildades 1995 som ett 
utbrytarparti från Fremskridtspartiet.150 Trads hävdar att ”de fremmede” enligt Dansk 
Folkeparti är det största hotet mot Danmarks existens och att det ”multietniske 
samfund” är ett skällsord inom partiet. De vill att invandringen ska stoppas och att så 
många som möjligt av dem som redan kommit till Danmark ska utvisas.151 I Dansk 
Folkepartis principprogram står det: ”Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig 
været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet. Danmark er 
danskernes land, og borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund, der 
udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur.”152 
 
Enligt Trads blev Dansk Folkeparti i stort sett ignorerat av omvärlden fram till 1997. Då 
lade de övriga politiska partierna i Danmark märke till att den ”udlændingedebat” som 
Dansk Folkeparti tagit stark ställning i vann stort gehör hos vissa delar av befolkningen. 
Undersökningar visade att det var många väljare som gick över till Dansk Folkeparti 
från Socialdemokraterna.153 1997 kom Venstre tillsammans med Det Konservative 
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Folkeparti med ett förslag om åtstramningar i flykting- och invandrarpolitiken154 och 
samma år sa den socialdemokratiske statsministern Poul Nyrup Rasmussen i ett tal: 
”Danmark er ikke multietnisk og skal ikke være det.” Den socialdemokratiska 
inrikesministern Karen Jespersen uttalade i dagstidningen Berlingske Tidende: ”Jeg vil i 
hvert fald ikke leve med et multikulturelt samfund.”155 I en artikel i dagstidningen 
Jyllands-Posten hävdas det att socialdemokraterna, i sin hållning i 
”udlændingepolitikken”, såväl offentligt som internt, har präglats av interna stridigheter. 
Stridigheterna har gällt åtstramningskrav och det har även funnits en splittring i denna 
fråga gentemot regeringspartnern De Radikale. Dessa har enligt tidningsartikelns 
författare tidigare tagit avstånd från socialdemokraternas förslag till åtstramningar, men 
hade när artikeln skrevs och efter ett byte av ordförande, visat en vilja till att diskutera 
dylika förslag istället för att automatiskt avvisa dem. 156 
 
Inför det stundande valet 2001 tar den konservativa folketingskandidaten Mogens Brock 
i en tidningsartikel starkt avstånd från Pia Kjærsgaards och Fremskridtspartiets 
uttalanden och kritiserar socialdemokraternas hantering av ”udlændingepolitikken”. 
Brock hävdar att partiets principer är ”rimelighed og anstændighed” och ”forståelse 
over for fremmede”. Likväl presenterar han en uppräkning av en rad stramare krav på 
området som De Konservative vill genomföra. Ett sådant är att såväl invandrare som 
familjeåterförenade ska lära sig danska inom ett år, annars får de resa hem igen. Ett 
annat är att man först efter sju år får permanent uppehållstillstånd, istället för tre år. 
Folketingskandidaten beklagar sig över att regeringen inte lyssnat på detta förslag 
tidigare eftersom man då hade kunnat skicka hem många fler asylansökande, särskilt 
somalier som han hävdar är svåra att integrera.157 Det senare kravet förespråkar även 
Venstre, med tillägget att inga sociala förmåner ska ges under dessa sju år samt att 
asylsökanden ska samlas i flyktingläger i närheten av sina hemländer och söka asyl 
därifrån. Dessa krav kan enligt tidningen inte två av de fyra partier (Centrum 
Demokraterna och Kristeligt Folkeparti) som skulle ingå i en eventuell fyrpartiregering, 
godta och ett motstånd finns även inom själva Venstre.158 Centrum Demokraterna vill 
inför valet 2001 framstå som ett borgerligt alternativ till Dansk Folkeparti och partiets 
”gruppeformand” Peter Duetoft efterfrågar en mer balanserad diskussion om invandrar- 
och flyktingpolitiken. 159 
 
Socialistisk Folkeparti framställs i en tidningsartikel som några som inte tidigare har 
velat diskutera frågor gällande minoritetsbefolkningen, men som inför valet 2001 
påverkats av den pågående politiska debatten om bland annat tvångsäktenskap, 
koranskolor och bildandet av ghetton. 160 Sedan Kjærsgaards genombrott vid 
kommunalvalet 1997 har en representant för Socialistisk Folkeparti vid åtskilliga 
tillfällen talat för att vänsterflygeln måste våga ta en debatt om ”problemer med 
udlændinge”, men detta har enligt tidningen inte gett några nämnvärda praktiska resultat 
i partiets politik. 2001 klargör dock partiet att de är för att asylansökande ska kunna 
fängslas för mindre brott, såsom att stjäla. Detta ska dock göras i de fall där brotten 
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anses vara extrema, då de sker upprepade gånger och inga andra åtgärder fungerar, 
menar partiet. Samtidigt som de antar en skärpt hållning gentemot ”de udlændinge, der 
er alvorlige problemer med”, ville de enligt artikeln ”kunne være så meget desto mere 
humant over for resten”. 161 
 
Dansk Folkeparti, som kom in i Folketinget 1998 med 13 mandat fick i valet 2001 22 
mandat162 och i valet 2005 24.163 Trads förklarar deras framgångar i valet 2001 bland 
annat med terrorangreppen den 11 september 2001, då han anser att de väljare som 
oroade sig över det stigande antalet muslimer i Danmark fick sin negativa bild 
bekräftad.164 Statsminister Anders Fogh Rasmussen (från Venstre, som sitter kvar som 
statsminister efter valet 2005) sa i en intervju 2001 att han tog avstånd från vissa av Pia 
Kjærsgaards uttalanden, exempelvis bekämpandet av islam, men att han gärna ville 
använda Dansk Folkepartis mandat i bildandet av en eventuell kommande borgerlig 
regering. 165 
 
Regeringen som röstades fram i valet 2001166 inrättade ett nytt departement, Ministeriet 
for Flygtninge, Indvandrere og Integration, samtidigt som de gjorde kraftiga 
nedskärningar i det offentliga stödet till bland annat Nævnet for Etnisk Ligestilling och 
Det Danske Center for Menneskerettigheder. Pia Justesen, forskare på juridiska 
institutionen på Aarhus Universitet, påpekar att det arbete som Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration utför grundar sig i en syn på integration med 
krav på assimilation och inte som en ömsesidig process.167 En jämförande studie, gjord 
av Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration från 2004, visar att den danska 
”udlændingepolitikken” generellt sett är mer restriktiv än i Sverige, Tyskland, Holland, 
Italien, Storbritannien och Kanada. Det gäller särskilt begränsningar i möjligheten till 
familjeåterförening men även till viss del i kraven för att få permanent uppehållstillstånd 
och medborgarskap.168 
 
Enligt Justesen uttrycks det sällan i Danmark att minoritetsbefolkningen utgör en 
potential för samhället, utan snarare ett problem. Få politiker har officiellt sagt att 
minoritetsbefolkningen är en del av det danska samhället.169  
 
Engelbreth Larsen skriver att Danmark har västvärldens högsta antal arbetslösa 
”udlændinge” jämfört med arbetslösa medborgare. Detta anser han visar på den 
marginalisering som boende i Danmark med annat etniskt ursprung än 
majoritetsbefolkningen upplever från det danska samhällets sida.170 Engelbreth Larsen 
varnar för att den utveckling som har skett i Danmark kan leda till ett ännu mer 
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klassindelat samhälle där minoritetsbefolkningen utgör en ökande rättslös och utstött 
underklass, som känner att hela deras existens står i konflikt med samhället.171  
 
Woukko Knocke, docent i sociologi, lyfter fram vad hon anser vara viktiga ideologiska 
skillnader mellan Danmark och Sverige beträffande arbetsmarknaden. Från att ha haft 
integration som ett nyckelbegrepp, menar hon att det i Sverige har skett en förändring 
hos inflytelserika aktörer på regeringsnivå och hos fackliga organisationer. Inriktningen 
är nu snarare mot att bekämpa diskriminering och förhindra segregation, medan man i 
den danska politiken nästan alltid lägger skulden för svårigheterna på arbetsmarknaden 
hos de invandrade befolkningsgrupperna.172 
 
Engelbreth Larsens bok är ifrån 2001. I september 2005 utkom en undersökning av hur 
det går med integrationen i Danmark, gjord av Catinét Research173 som sedan år 2000 
har följt utvecklingen på integrationsområdet. De har ställt samma nio frågor till ett 
representativt urval av flyktingar och invandrare med ett halvårs mellanrum. Resultatet 
av den senaste utfrågningen som gjordes i juni 2005 visar att färre använder sig av 
danska medier, färre har arbete och att ett ökat antal människor blir utsatta för 
diskriminering samt känner sig mindre danska.174  
 
Jag övergår nu till att redogöra för hur det resoneras och resonerats kring frågor 
gällande minoritetsbefolkningen i kulturpolitiska sammanhang och på 
kulturinstitutionerna. Därefter går jag in på hur folkbibliotekens arbete med 
minoritetsbefolkningen har sett ut. 
 

5.3 Kulturpolitiska hållningar 
 
När Kulturministeriet175 uppfördes 1961 var tanken hos den statliga danska 
kulturpolitiken att kulturen skulle demokratiseras, det vill säga att ”finkulturen” skulle 
förmedlas till alla oavsett social bakgrund eller geografisk placering. Kulturen skulle 
spridas till hela befolkningen genom ett utbyggt ”nät” av kulturinstitutioner i hela 
landet. På 1970-talet lades det vikt vid att det fanns flera kulturer i samhället och att 
dessa skulle ses som likvärdiga. Kulturpolitiken skulle stödja utvecklingsmöjligheterna 
för de olika kulturerna och med begreppet ”kulturell pluralism” lades grunden för en 
mångkulturell kulturpolitik.176 
 
I undersökningen Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark 
från år 2000, diskuteras bristen på mångfald inom kulturinstitutionerna. Med mångfald i 
detta sammanhang menar författarna en kulturell mångfald där minoritetsbefolkningen 
deltar i det danska samhället och där de inkluderas i alla sammanhang och på alla 
nivåer.177 I undersökningen telefonintervjuades personal från 130 institutioner huruvida 

                                                 
171 Engelbreth Larsen 2001, s. 213f. 
172 Mattsson & Lindberg, red. 2004, s. 54f. 
173 Se http://www.catinet.dk 
174 CATINÈT A/S (05-09-29). Er integrationen gået i stå? http://www.catinet.dk/vis_nyhed.asp?nid=348 
[05-09-29] 
175 Kulturministeriet motsvarar det svenska Kulturdepartementet. 
176 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 20.  
177 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 2.  
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de aktivt arbetade för att inkludera minoritetsbefolkningen i sin verksamhet. De 62 som 
svarade ja på denna fråga tilldelades en enkät och av dessa 62 var det 44 som fyllde i 
enkäten. Utöver enkätundersökningen har personliga intervjuer genomförts med 
”nyckelpersoner” från tre institutioner (teater, bibliotek och museum) som arbetar aktivt 
med att inkludera minoritetsbefolkningen. 178 Undersökningen visar att det endast är 
några få institutioner som har den kulturella mångfalden inlemmad på alla nivåer av sin 
verksamhet.179 Undersökningen visar också att de flesta institutioner som inte aktivt 
arbetar med mångfaldsfrågor inte anser det vara en del av deras uppgift att inkludera 
minoritetsbefolkningen i arbetet med utvecklingen av dansk konst och kultur. Dessutom 
ser dessa institutioner bevarandet av det danska kulturarvet i traditionell mening som ett 
av de mest prioriterade uppdragen. 180 Hvenegaard Rasmussen och Lee Højrup menar att 
intresset inom den danska kulturpolitiken för att inkludera minoritetsbefolkningen var 
litet fram till mitten av 1990-talet. Först 1995 lyfte den dåvarande kulturministern fram 
en etnisk aspekt i den officiella kulturpolitiken. Hvenegaard Rasmussen och Lee Højrup 
hävdar att det etablerade kulturlivet fram tills dess, med några få undantag, inte ens hade 
funderat över att inkludera minoritetsbefolkningen, men de betonar att det har skett en 
förändring sedan dess. De menar att det är särskilt de mindre konst- och 
kulturinstitutionerna som stöttas av Kulturministeriet som har bidragit till att spegla den 
kulturella mångfalden i Danmark. I slutet av 1990-talet återfanns kulturell mångfald 
nästan enbart på gräsrotsnivå och hos humanitära organisationer.181 
 
Författarna frågar sig om det måste utvecklas en ny kulturpolitik som baseras på 
kulturell mångfald, där den etniska aspekten finns med som en av många aspekter och 
kulturella skillnader ses som en resurs istället för ett problem. I en ny kulturpolitik krävs 
enligt dem bland annat en satsning på förmedlingen av ett ”mangfoldigt Danmark” till 
utlandet och ett infogande av minoriteters konst och kultur i kulturarvet.182  
 
Skot-Hansen diskuterar i artikeln ”Danish cultural policy – from monoculture towards 
cultural diversity” hur man inom den danska kulturpolitiken reflekterat kring det 
mångkulturella samhället från 1960-talet fram till 2001. Hon konstaterar att en 
diskussion om det mångkulturella samhället, som länge förekommit inom social- och 
utbildningspolitiken, knappt berörs inom kulturpolitiken förrän vid millennieskiftet. Det 
har dock inom dansk kulturpolitik talats om minoritetsbefolkningen och vilken roll 
kulturpolitiken bör spela för att säkra minoriteternas ”kulturella uttryck”. Det har även 
diskuterats hur man på bästa sätt ser till att så kallade kulturmöten sker. Enligt Skot-
Hansen har representanter för minoritetsbefolkningen mest hållit sig i bakgrunden i den 
kulturpolitiska debatten och snarare koncentrerat sig på social, ekonomisk och religiös 
problematik.183 
 
1997 lyfter den dåvarande kulturministern fram frågan om kulturell mångfald, men 
innan dess har det varit andra departement som haft ansvaret för att stödja detta område, 
som mest har gällt integration genom information och kulturmötesaktiviteter. 
Hvenegaard Rasmussen och Lee Højrup anser att Kulturministeriet, genom sitt stöd till 

                                                 
178 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 2ff. 
179 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 8. 
180 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 5. 
181 Hvenegaard Rasmussen & Lee Højrup 2000, s. 5. 
182 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 8f. 
183 Skot-Hansen 2002a , s. 197f. 
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Det Interkulturelle Netværk184 och arbetet med konferensen 1+1=3185, har uppmuntrat 
till nytänkande och en diskussion om ”det mångkulturella”, men att det saknas 
öronmärkta pengar till utveckling av projekt, kompetens och uppföljning av nya idéer. 
De menar även att initiativen från Kulturministeriets sida till störst del handlar om 
kulturmöten och information (upplysning) som en del av samhällets övergripande 
integrationssträvan och att detta varit särskilt tydligt i olika projekt på exempelvis 
folkbiblioteken. Hvenegaard Rasmussen och Lee Højrup varnar för att dessa aktiviteter 
kan medverka till en fortsatt uppdelning i ”vi och dom” och att en exotiserad syn på ”de 
andra”, som är annorlunda från ”oss”, fastslås.186  
 
I nästa kapitel lyfter jag fram Skot-Hansens syn på dessa frågor. Hon diskuterar 
nämligen uppdelningen i ”vi och dom” i samband med folkbibliotekens arbete med 
minoritetsbefolkningen. Hon pekar dock samtidigt på en annan utveckling som är 
möjlig inom såväl kulturpolitiken som i folkbibliotekens dagliga arbete. Jag lyfter även 
fram dagens kulturpolitiska syn på dessa frågor från de två regeringsparterna Venstre 
och det Konservative Folkeparti. Först ger jag dock en kortfattad återblick på hur de 
danska folkbiblioteken har arbetat med minoritetsbefolkningen som användargrupp 
under de senaste decennierna. 
 

5.4 Folkbibliotekens arbete 
 
De danska folkbiblioteken har haft en stark roll i integrationsarbetet i Danmark och 
borde ha en ännu starkare sådan, anser Jens Thorhauge, direktör vid Biblioteksstyrelsen. 
I sin artikel ”Modelskifte i bib lioteksbetjening af etniske minoriteter” beskriver han hur 
folkbiblioteken redan på 1960-talet byggde upp ett bokbestånd för gästarbetarna i 
Danmark på deras respektive språk. När istället det så kallade Invandrarbiblioteket 
startades några årtionden senare handlade det fortfarande mest om att erbjuda böcker 
(och andra medier) på olika språk. Begreppet integration hade inte någon central plats i 
denna biblioteksverksamhet under dess första årtionden. 187  
 
Thorhauge lyfter fram undersökningen Frirum til integration: en undersøgelse af de 
etniske minoriteters brug af biblioteket från 2001,188 där det visade sig att 
minoritetsbefolkningen i de största danska städerna använder folkbiblioteken i större 
utsträckning än majoritetsbefolkningen. Thorhauge ser därmed bibliotekens potential 
som en mycket aktiv del i landets integrationsinsats gentemot minoritetsbefolkningen. 
Det är dock inte alls någon självklarhet hur detta arbete bör se ut på biblioteken. 189 Idag 
pågår ett antal olika biblioteksprojekt i Danmark som berör minoritetsbefolkningen, 
bland annat den flerspråkiga webbplatsen FINFO och Etniske konsulenter. De etniske 
konsulenter består av fyra bibliotekarier som erbjuder sina kunskaper och råd till 

                                                 
184 En gemensam plattform för ett antal kulturinstitutioner som vill bidra till en mångkulturell utveckling i 
det danska kulturlivet, enligt Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 13. 
185 År 2000 blev kulturministeriets årliga konferens sammanslagen med konferensen ”1+1=3 Kulturel 
mangfoldighed og kulturlivets udvikling” som anordnades av Det Interkulturelle Netværk och 
Köpenhamns kommun, se Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 22. 
186 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 3f. 
187 Thorhauge, Jens 2003. Modelskifte i biblioteksbetjening af etniske minoriteter, s. 4-8. 
188 Frirum til integration  2001, s. 17. 
189 Thorhauge 2003, s. 4-8. 
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biblioteken i Danmark beträffande mötet mellan folkbibliotekspersonal och 
minoritetsbefolkning. FINFOs målsättning är att bidra till en ökad integration. På 
webbplatsen erbjuds minoritetsbefolkningen samhällsinformation på flera olika 
språk.190 
 
I inledningen lyfte jag fram Venstres officiella syn på det kulturpolitiska området. 
Något jag anser vara intressant i sammanhanget är vilka signaler som ges från 
kulturpolitiskt håll till biblioteksfältet. Den nuvarande kulturministern Brian Mikkelsen 
från det Konservative Folkeparti har vid två tillfällen hållit tal på Danmarks 
Biblioteksforenings årsmöten. På årsmötet den 22 mars 2002 talade han bland annat om 
vilka värderingar regeringens kulturpolitik ska bygga på enligt Regeringsgrundlaget,191 
nämligen öppenhet, mångfald och gemenskap. Mikkelsen hävdar att Danmark jämfört 
med andra länder i världen är en kulturellt homogen nation och att en viktig uppgift för 
kulturpolitiken är att bevara och utveckla dansk kultur.192 Han säger:  
 

Vi skal på en gang fastholde de værdier, vi holder af, samtidig med at vi er åbne 
over for andres. /…/ Jeg lægger op til en kulturpolitik, der fastholder, at vi har ret 
til at holde af og være stolte af dansk kultur og identitet. Det er faktisk ikke andre i 
hele verden end os ca. 5 millioner danskere, som kan passe på og udvikle netop 
vårt sprog og vor kultur.193 

 
Mikkelsen inflikar att vad han kallar för representanter för andra kulturer självklart har 
samma rätt att tycka om och vara stolta över vad som är deras och att han vill se en 
politik som anser att dansk kultur och identitet har sin styrka i sin öppenhet inför 
omvärlden. Han säger:  
 

Vi skal både give til og modtage fra andre kulturer og folkeslag. 194  
 
På Danmarks Biblioteksförenings årsmöte den 26 mars 2004 uppmärksammar 
Mikkelsen folkbibliotekens arbete med minoritetsbefolkningen och uttrycker att han 
gläds över att biblioteken kan agera inom integrationsområdet med en utveckling av 
”våra etniska minoriteters” medborgarskap och deltagande i samhällslivet. Han nämner 
även biblioteksområdets roll i bevarandet av kulturarvet och det danska språket.195 
 
Skot-Hansen diskuterar på vilket sätt folkbiblioteken kan arbeta med 
integrationsfrämjande aktiviteter och ser två möjliga alternativ. Hon frågar sig om 
biblioteken bör anamma rollen som ”quiet integrator”, det vill säga vara en förlängning 
av den integrations inriktning som finns från politiskt och socialt håll och som varierar 
beroende på vilken regering som sitter vid makten eller om biblioteken bör sträva efter 
att utgöra kreativa platser för mångfald och kulturutbyte. Hon understryker att det i detta 
sammanhang inte är fråga om ett möte mellan skilda kulturer, som exempelvis en 
”etnisk afton” med magdansuppvisning och ”exotisk mat”. Denna syn på 

                                                 
190 Se http://www.finfo.dk och http://www.etniskekonsulenter.dk 
191 Motsvarande regeringsförklaringen i Sverige, där regeringen berättar vad de vill genomföra. 
192 Mikkelsen, Brian 2002. Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2002. 
http://www.kum.dk/sw3837.asp [05-03-16] 
193 Mikkelsen 2002. 
194 Mikkelsen 2002. 
195 Mikkelsen 2004. Årsmøde i Danmarks Biblioteksforening: Herning Kongrescenter. 
http://www.kum.dk/sw11275.asp [05-03-16] 
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mångkulturalism anser hon väldigt lätt komma att stå för något statiskt, som 
understryker skillnader och skapar barriärer. Att ifrågasätta mångkulturalism som 
strategi måste dock enligt henne inte innebära att sätta den nationella kulturen i centrum, 
att inrikta sig på ”the national or a celebration of our own eminent qualities”.196 
 
Skot-Hansen anser att kulturpolitisk policy måste ligga före snarare än efter 
utvecklingen i resten av samhället, när det gäller erkännandet att vara en del av ett 
globalt samhälle.197 Hon hävdar att en kulturpolicy som tror på kulturell mångfald inte 
handlar om att kategorisera ”vi och dom”, utan snarare om att inse att vi alla kan bidra 
och lära i en kulturell sfär som håller på att omdefinieras. Hon efterfrågar acceptansen 
av vad hon kallar för ”hybrida kulturer”, där ingenting kan sägas vara rent eller äkta 
längre, utan där kulturer upplöses till nya former som rör sig över genrer och kulturella 
mönster. I praktiken vill hon att biblioteken koncentrerar sig på ett urval av material, 
aktiviteter och evenemang som speglar detta.198  
 
Tyvärr konstaterar jag att Skot-Hansens vision om en ny kulturpolitik som lämnar ett 
”vi och dom”-tänkande och som fokuserar på hybrida kulturer framstår som icke 
närvarande hos den danska kulturministern för tillfället. Den 25 september 2005 håller 
han tal på De Konservatives landsomfattande årsmöte: 
 

Vi er også gået til kamp imod den multikulturelle ideologi, der siger, at alt er lige 
godt. Fordi hvis alt er lige godt, så er alt ligegyltigt. Og det vil vi ikke acceptere. 
En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den 
danske kultur, der nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger 
mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og Blåvandshuk. Kultur- og 
værdikampen har nu raset i nogle år. Og jeg tror, vi kan konstatere at første halvleg 
er ved at være vundet. /.../ Vi skal ikkeafblæse [sic!] kultur- og værdikampen bare 
fordi de kulturradikale nu rækker hånden ud imod os. Der er stadig mange slag, der 
skal slåes. Et af de vigtigste handler om denkonfrontation [sic!] , vi oplever, når 
indvandrere fra muslimske landenægter [sic!] at anerkende dansk kultur og 
europæiske normer. Midt i vores eget land er der ved at udvikle sig 
parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og 
udemokratiske tankegange. Det kan vi ikke acceptere. Det er her, vi har 
kulturkampens nye front. /.../ Det er konservativ politik at styrke vores kendskab til 
kulturarven. For hvad er vi uden viden om vores fortid? /.../ Kulturarven beriger os 
og styrker vores identitet som danske borgere i en tid, der er præget af 
globalisering og folkevandringer. Kulturell oprustning er den bedste vaccine mod 
udemokratiske strømninger i samfundet. /.../199 

 
I ovanstående tal anser jag att det framkommer tydligt att kulturministern ser en av den 
konservativa kulturpolitikens uppgifter att föra en kamp mot en mångkulturell vision, 
samtidigt som man definierar och slår fast vad dansk kultur är. Det sägs här att den 
danska kulturen är något som har växt fram under lång tid. De ”nya danskarna” ska lära 
sig vad dansk kultur innehåller, bland annat genom att olika kulturinstitutioner som 
arbetar med att förmedla ett danskt kulturarv tillhandahåller denna kunskap. Det 

                                                 
196 Skot-Hansen 2002b, s.12. 
197 Skot-Hansen 2002b, s.12. 
198 Skot-Hansen 2002b, s.13. 
199 Mikkelsen 2005. De Konservatives årsmøde 2005: Kulturminister Brian Mikkelsens tale ved De 
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framgår även tydligt i ovanstående text att muslimer anses vara en problematisk grupp i 
det danska samhället. 
 
Även det Konservative Folkeparti uttrycker att ”kulturbærende institutioner” såsom 
bibliotek är ”en kulturnations hukommelse og spejl. De er med til at definiere vores 
identitet”.200 Därmed anser jag att det framgår tydligt vilken roll de anser att biblioteken 
bör ha i definierandet av ”det danska”. För att ta reda på vilka åsikter och synsätt som 
finns gällande dessa och närliggande frågor inom själva biblioteksfältet övergår jag nu 
till att se närmare på de två utvalda folkbibliotekstidskrifterna i min empiriska 
undersökning.

                                                 
200 Det Konservative Folkeparti (04-10-25). Kulturpolitik – nogle konservative bud. 
http://www.dekonservative.dk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1645 [05-11-
05]  
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6. Resultatredovisning 
 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för hur det skrivs om tre olika grupperingar 
bland minoritetsbefolkningen i bibliotekstidskrifterna, nämligen barn, ungdomar och 
vuxna. I utformningen av detta kapitels rubriker har jag till viss del inspirerats av 
Hedemark och Hedman, 201 men rubriknamn och övrig struktur har vuxit fram i takt med 
att analysen har fortskridit. Jag har velat undvika att styras allt för mycket av en fast och 
förutbestämd struktur och riskera att det jag finner pressas in i en förutbestämd mall. Jag 
följer även Hedemark och Hedmans exempel när jag istället för att skriva ut 
nothänvisningar efter citaten, sätter en siffra och att siffrorna med utförligare noter 
återfinns i artikelförteckningen, allra sist i uppsatsen. Siffrorna i parentes direkt efter 
citaten utgör alltså hänvisningar till vilka texter som avses. Anledningen till att jag gör 
på detta viset är, liksom Hedemark och Hedman förklarar i sin studie, att understryka att 
texterna behandlas som en helhet och att jag inte lägger fokus på vem som har skrivit 
vad. Jag har dock under arbetets gång lagt en viss vikt vid huruvida användarna kommer 
till tals, i det att jag noterat huruvida detta sker. 
 
Texten som följer innehåller flera citat. Jag vill understryka att alla citat har valts ut 
utifrån att det någonstans har framgått (i texten, rubriker eller i tidskrifternas egna 
ämnesord) att de handlar om minoritetsbefolkningen. 
 

6.1 Användarna 
 
Under rubrik 1.3 ger jag en förklaring till begreppen invandrare och flyktingar, samt 
klargör att jag för enkelhetens skull använder mig av ”minoritetsbefolkning” och 
”majoritetsbefolkning”. Detta gäller även i denna del av uppsatsen. I flertalet av 
bibliotekstidskriftsartiklarna som ingår i min empiriska undersökning används 
begreppet etniska minoriteter. I de fall jag själv använder mig av detta begrepp beror det 
på att jag anser att det passar bättre att använda textförfattarens uttryck för mitt 
resonemang.  
 

6.1.1 Barn 
 
Det är inte alldeles tydligt i artiklarna vilka åldrar som avses när det skrivs om barn och 
ungdomar, men jag finner att det framkommer desto tydligare skillnader i sättet att 
skriva om dem. När det gäller ungdomar återkommer ord som uro202 och problemer. 
Återkommande ämnen i artiklarna om barn i de båda tidskrifterna är språk, kultur och 
integration. Ibland skrivs det om barnuppfostran, men det går jag närmare in på under 
5.1.3 eftersom det då är föräldrarnas agerande som är i fokus. 
 

                                                 
201 Hedemark & Hedman 2002. 
202 Hans Elbeshausen, lektor på Danmarks Biblioteksskole, förklarar uro på följande sätt: ”Uro på 
biblioteket fremstår for tiden som noget helt centralt i bibliotekarens, brugerens och offentlighedens 
bevidsthed. Uro er blevet til fællesnævneren for alt det, der fortsyrrer os, der færdes på biblioteket.”, se 
Elbeshausen, Hans (04-03-26). Det urolige bibliotek : Bibliotekets møde med uroen. 
http://www.forbindelser.dk/pdf/260304urobib.pdf [05-09-13] 
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Följande exempel är typiska bland de texter som tar upp bibliotekens målsättningar i 
samband med integrationsfrämjande insatser för barn: 
 

/…/ give børnene indblik i dansk børnelitteratur og børnekultur, bidrage til at 
udvikle sprog /…/ (1) 
 
/…/ stimulera børnenes sprogindlæring (både dansk og modersmål) /…/ forbedre 
hele familiens kendskab til dansk sprog og dansk småbørnskultur. (7) 

 
Det hävdas här att integrationsarbetet innefattar att barnen får inblick i dansk 
barnlitteratur och dansk barnkultur. I artikeln påpekas även att eftersom de, när projektet 
inleddes, inte kunde få tag på typiskt dansk småbarnskulturmaterial, såsom ”Bamse og 
Kylling”, ”Cirkeline”, ”Anna og Lotte”, införskaffade de svenska barnböcker. De 
motiverar detta med att dessa ingår i dansk barnkultur. (7) 
 
Förutom tal om dansk småbarnskultur, uttrycks det att biblioteken kan fö rmedla dansk 
kultur i allmänhet: 
 

Også i integrationsmæssig forstand er børnebibliotekernes arrangementer 
betydningsfulde. Vi giver børn med anden etnisk baggrund end dansk mulighed for 
at møde dansk kultur. /…/ på vej mod et multikulturelt samfund skal vores 
arrangementer i stigende grad komme til at indeholde elementer af både dansk og 
ikke-dansk kultur. (6) 

 
Det sägs alltså att biblioteket ger barn med annan etnisk bakgrund än dansk, möjlighet 
att möta dansk kultur, men det sägs inte vad dansk kultur är. Av alla texter som handlar 
om barn har jag funnit en där det sägs att det mest danska kan sägas vara H C Andersen 
(36), annars kommenteras aldrig vad dansk kultur innehåller, vad det kan innehålla eller 
bör innehålla. Jag tolkar det som att det tas för givet att läsarna vet vad som menas och 
”är överens”. 
 
Flera texter handlar om språk. Följande citat har budskapet att barnen är drabbade och 
behöver hjälp. De får varken stöd hemifrån eller från politiskt håll beträffande 
språkfrämjande aktiviteter: 
 

Mange af dem får ikke tilstrækkelig støtte hjemmefra til det at læse, og eftersom de 
kommer næsten dagligt i børnebiblioteket, så opfatter vi vores rolle som dem, der 
helt naturligt støtter og bakker op om læsningen. (3) 
 
Politikerne sætter ofte spørgsmålstegn ved vigtigheden af 
modersmålsundervisning, men det gør forskere og fagfolk ikke. Både psykologisk 
og rent identitetsmæssigt får børnene en masse ud af at kunne deres modersmål. 
Og rent sprogligt får de også lettere ved at lære dansk /…/ (2) 
 
/…/ de [bibliotekspersonalen; min anm.] må købe lettere og lettere litteratur, fordi 
læsefærdighederne er faldet blandt de arabiske børn og unge. (2)  

 
Det framträder här en bild av en användargrupp med språksvårigheter som kan få 
negativa konsekvenser rent identitetsmässigt och psykologiskt om de inte får hjälp - en 
hjälp som biblioteken anser sig kunna ge. I en text uppmärksammas att även barn från 
majoritetsbefolkningen kan ha språksvårigheter: 
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Vi har super fokus på sprog. Det gælder indvandrerbørnene, men det gælder også 
danske børn, som ikke fungerer godt sprogligt. (4) 

 
I nedanstående text förklaras varför författaren anser det vara viktigt att satsa på barn 
och barns kultur: 
 

/…/ i det danske samfund er det i øjeblikket en lige så stærk  kulturel brydning, det 
handler om integrationen af de mange nye borgere, der kommer til vort land med 
andre normer, anden religion og en anden kultur end den traditionelle på disse 
breddegrader. Det diskuteres ofte og hidsigt, om Danmark er et multikulturelt 
samfund /.../ Det er midt i denne diskussion, jeg ser debatten om børnekulturen 
som et af vores allervigtigste indsatsområder. For hvad enten vores børn kommer 
fra den ene eller den anden slags familie, så skal de alle vokse op til gode, glade og 
konstruktive borgere i det danske samfund. /.../ Her kommer bibliotekerne ind som 
en meget viktig aktør /.../ (40) 

 
Jag har endast funnit en text där det uttrycks att barn från minoritetsbefolkningen är ett 
störande inslag på biblioteken:  
 

Det har alltid været mange børn på Vesterbro Bibliotek, men omkring 1990 blev 
arbejdsbetingelserne for bibliotekarerne og forholdene for brugerne så uholdbare, 
at der måtte gøres noget. De mange børn fra familier med anden etnisk baggrund, 
som brugte børnebiblioteket som pasningstilbud, dominerede efterhånden stedet så 
meget, at brugere, som ønskede at få ro til læsning, finde bøger og få vejledning fra 
bibliotekarerne, fortrak. /…/ og vi kunne mærke den ulmende irritation fra brugere 
og blandt os selv over, at indvandrerbørnene beslaglagde stedet. (5) 

 
Eftersom det poängteras att det var minoritetsbefolkningen som använde biblioteket 
som en möjlighet till barnpassning och att denna problematiska situation var okänd 
sedan tidigare, tolkar jag det som att deras handlande skiljer sig från 
majoritetsbefolkningens.  
 
Även i följande citat uttrycks minoritetsbefolkningens ”annorlundahet”, då det sägs att 
barn från denna grupp kräver andra metoder (i artikeln talas det då om så kallad 
konsekvenspedagogik 203) än vad ”vi” är vana vid sedan tidigare. Av de 
arabiskklingande namnen att döma, utläser jag att denna pedagogik särskilt gäller dessa 
barn: 
 

Det kan ikke nytte noget at bruge den bløde 70er-pædagogik og forklare Ali, at det 
gør altså ondt på lille Muhammed, når han slår ham /…/ Det kan være svært for 
mange bibliotekarer, især hvis de er lidt konfliktsky /.../ Det er en helt anden og 
meget mer direkte måde at tackle konflikter på, end den vi er vant til. Men vi kan 
sagtens lære det, hvis vi hele tiden øver os og diskuterer det med hindanden. (20) 

 

                                                 
203 Konsekvenspedagogik förklaras i tidskriften Børn & unge på följande sätt: inom 
konsekvenspedagogiken bortser man från ett socialt och biologiskt arv som förklaringar till ungdomars 
uppförande. Istället ger konsekvenspedagogiken varje individ ansvar för sina egna handlingar och dess 
konsekvenser, se Bøgeskov, Lars (2003-06). For få konsekvenser i klubberne. Børn & unge, nr. 6 2003. 
http://www.boernogunge.dk/ Årgange [05-11-17] 
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Positiva berättelser om biblioteksverksamhet för barn från minoritetsbefolkningen finns 
det flera av. Här följer några exempel på sådana:  

 
Vi kan ikke andet end at fortsætte med at holde læsekonkurrencer. Selv om vi er 
totalt udmattede efter to uger og en pæn stor afslutningsfest, så konkluderer vi 
alligevel, at denne form for læseindsats fra børnebibliotekets side er så god, 
udbytterig og sjov, at den må fortsætte. (3) 
 
Børnene er kommet i god tid, og biblioteket syder af urolige, glade børn, der 
hurtigt finde knapperne på et hæve-sænke-skrivebord, men som også sagtens kan 
høre efter, mens personalet uddeler diplomer til alle deltagere. (12) 
 
Vi har haft professionelle fortællere på biblioteket. Og senest har vi haft ar-
rangementer [sic!], hvor børnene selv også på skift indgår som fortællere. Vores 
erfaring er, at børnene med ikke-dansk baggrund deltager meget engageret i denne 
type arrangementer, vel fordi fortællerformen og eventyrene er universelle og 
velkendte for alle. (6) 
 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns en genomgående ton i många av de 
texter jag har granskat som gäller användargruppen barn från minoritetsbefolkningen, 
nämligen att de behöver hjälpas. Detta står i kontrast till ungdomar som snarare ska 
hanteras. 
 

6.1.2 Ungdomar 
 
Ungdomar från minoritetsbefolkningen och vad man i den danska biblioteksvärlden 
kallar för uro verkar vara starkt sammanknippade. Av de 72 artiklar jag studerat är det 
20 som tar upp uro. 3 av dessa knyter inte genom uttalanden minoritetsbefolkningen till 
problemen, medan 17 gör det. Flertalet artiklar tar upp hur bibliotekarierna kan 
handskas med denna användargrupp och ungdomarna kallas ofta rødder, med 
betydelsen bråkstakar. Nedan följer exempel på de negativa beskrivningar av 
användargruppen ungdomar som jag har funnit. Dessa citat har olika ton, en mer neutral 
där ungdomarna exempelvis omnämns som uheldige elementer, det vill säga störande 
inslag, och en där det uttryckligen sägs att det gäller minoritetsbefolkningen, såsom 
muslimske drenge, som betyder muslimska pojkar/killar: 
 

Uheldige elementer må kunne bortvises fra biblioteket /…/ men svært er det 
selvfølgelig, hvis en gruppe på 20-30 unge invaderer biblioteket og optræder som 
gadens højrøstede parlament. (16) 
 
/…/ vi har et mega-problem i folkebibliotekerne! /…/ det er ikke bibliotekernes 
formål at være fritidshjem og varmestue for adfærdsvanskelige unge! (8) 
 
Det er personalets opgave at ’sætte dagsordenen’ for færden i vort bibliotek /…/ 
undertiden er det utilpassede unge, der sætter denne dagsorden. (9) 
 
Hvis Ali og de andre små rødder får lov til at vælte biblioteket, så vil flere og flere 
danskere få dårlige oplevelser og udvikle småracistiske tendenser. (20) 
 



 49 

Vi havde en jødisk bogopsætter, som gentagne gange blev groft forulempet af unge 
muslimske drenge. Hun bønfaldt os om ikke at anmelde dem af frygt for 
repressalier. (8) 
 
Der var tidligere uroproblemer med mellemøstlige ’gadebørn’ /.../ (26) 
 
De etniske minoriteter benytter biblioteket markant mere end brugerne som helhed, 
og en særlig intensiv benyttelse finder sted hos de unge under 18 år. /.../ Rapporten 
fremhæver, at biblioteket mange steder ikke blot anvendes som værested, men som 
et slags alternativt fritidshjem med, hvad deraf følger af konflikter på grund af 
støjende adfærd. Bibliotekerne står i et krydsfelt mellem ønsket om at opfylde 
visionen for biblioteksbetjening i et multietnisk samfund og de ofte barske 
realiteter i en uro og støjpræget hverdag, hvor endog voldsepisoder ikke er et 
ukendt fenomen. /.../ Hvorfor ikke arbejde med integrationstrainere, som kan løbe 
ud til biblioteker, der oplever kulturmødet i det multietniske samfund som 
problematisk? /.../ Alle biblioteker i Danmark vil i større eller mindre grad få disse 
problemer eller udfordringer ind på livet i de kommende år. Det multietniske 
samfund er kommet for at blive. (22) 

 
Som kontrast till ovanstående citat finns det även något där ungdomar från 
majoritetsbefolkningen nämns. I citatet som följer sägs det inledningsvis att problemen 
med uro inte enbart kan spåras till minoritetsbefolkningen, utan även till 
majoritetsbefolkningen. Lite längre fram i samma text beskrivs dock en händelse där det 
understryks att det var just en andragenerationsinvandrare som kastade en flaska så att 
den krossades i barnavdelningen: 
 

De problemer, vi har, skyldes ikke kun unge andengenerationsindvandrere, men 
også utilpassede danskere. /…/ en andengenerationsindvandrer smed en flaske ned 
fra balkongen, så den knustes på gulvet i børneafdelingen. (10) 
 

Det finns flera texter där det ges förklaringar till ungdomarnas störande beteende men 
där det också sägs att det är ett fåtal som beter sig dåligt: 
 

Problemer med urolige elementer, især andengenerationsindvandrere har der været 
mange af /…/ problemerne er også eskaleret, fordi mange af de unge 
andengenerationsindvandrere ikke har noget sted at være. (10) 
 
/…/ problematikken om små grupper af unge der chikanerer personale og brugere. 
/…/ der er store socialpolitiske problemer som biblioteket ikke kan løfte alene. 
Unge minoritetsgrupper har ikke andre steder at være end biblioteket, og der 
mangler ordentlige fritidstilbud til dem. /---/ At have vagter ved indgangen /…/ er 
symptombehandling og må ikke sættes i stedet for en ordentlig socialpædagogisk 
indsats overfor den gruppe af unge, der skaber problemerne. /---/ paradoksalt nok 
risikerer vi, at de unge med minoritetsbaggrund kommer i klemme og ikke kommer 
på det bibliotek, der for dem er broen mellem det danske samfund og deres etniske 
baggrund. (11) 
 
Jeg sporer en øget frustration hos børn og unge. Der er mere ballade, og vi ved 
ikke hvorfor. /…/ Måske reagerer de på den debat og tone, der er i samfundet i 
øjeblikket /…/ ofte handler [det, min anm.] om sociale problemer, når det er uro. 
(13) 
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Kun et fåtal er problembørn /…/ [en fritidsgård, min anm.] lukkede kort før jul, og 
det mener man udløste balladen på biblioteket. Rødderne fra de episoder kommer 
igen på biblioteket og opfører sig i dag fint. (12) 
 

Det förekommer alternativa sätt att se på ”uro-problem”. I en text (25) sägs det att även 
om ett flertal vanliga samtal mellan bibliotekarien och besökare som pågår samtidigt 
kan upplevas som ljudmässigt störande av andra besökare och därmed är en del av uro-
problemet, så är det just två ”invandrarkillar” som springer genom lokalen som det 
fokuseras på. Vidare sägs att om bibliotekets syfte anses vara att det utgör ett rum för 
bokorienterad kulturförmedling och biblioteket ligger i ett område med sociala problem, 
så uppstår det lätt uro-problem.  
 
Jag har funnit få texter som talar om ungdomar från minoritetsbefolkningen på ett 
positivt sätt och nedanstående exempel är det närmaste jag har kunnat finna av sådana. 
Det första visar på en annan erfarenhet med användargruppen ungdomar och det andra 
talar, i samband med en diskussion om uro-problem, i positiva ordalag om 
integrationsarbete. Det ges dock inga konkreta exempel på vad som varit positivt. 
 

De problemer, man kæmper med andre steder, f.eks. uro ved internetcomputerne, 
har vi indtil videre ikke set noget til. Det skyldes nok, at de unge, når de kommer 
på biblioteket, kommer alene eller to og to. De kommer ikke i store flokke. (21) 
 
Her ville han have hørt om en lang række integrationsprojekter og positive 
erfaringer fra biblioteksansatte, som arbejder med denne målgruppe. /.../ Vi har 
mange positive erfaringer med at arbejde med integration, og besøger man vort 
bibliotek, ser man tydeligt, at de nye danskere er glade for biblioteket og bruger det 
meget. (9) 

 
I en text redovisas en syn på ”danska normer”, där jag utläser att det anses tillhöra 
danska normer att behandla varandra ”ordentligt”:  

 
Og så sørger vi for, at de [ungdomarna; min anm.] behandler hinanden ordentligt, 
vel at mærke efter danske normer. (4) 

 
I texterna framgår det inte alltid om det talas om tjejer eller killar. Följande citat är det 
enda jag har funnit som uttryckligen talar om tjejer: 
 

Biblioteket /…/ lavede et aktivitetsrum for unge piger, der fik et frirum, mens 
forældrene fik oplysninger om værestedets normer og regler, så de trygt lod 
pigerne tage afsted. (15) 

 
Det talas här om föräldrarna och att de nästan inte vill ”låta” tjejerna gå till biblioteket. 
Detta för oss vidare in på vuxna. 
 

6.1.3 Vuxna 
 
De flesta texter som handlar om vuxna berör vuxna som föräldrar eller vuxna som 
medarbetare på biblioteken. Mitt intryck är att det då inte handlar om arbete som 
bibliotekarier, utan istället om särskilda ”uro-medarbejder”, assistenter, andra tillfälliga 
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anställningar eller aktivering för arbetslösa. Mitt intryck är också att de texter som 
handlar om föräldraskap säger att dessa föräldrar beter sig annorlunda och har andra 
uppfattningar om barnuppfostran än föräldrar från majoritetsbefolkningen. Biblioteken 
intar ibland en roll där de ska vägleda föräldrar från minoritetsbefolkningen: 
 

/.../ at ha denne type information til rådighed, så indvandrerkvinderne /.../ kan få et 
redskab i hånden, som kan hjælpe dem på vejen i den svære omstillingsproces til et 
danskt fungerende familieliv. (34) 

 
Exempel på texter där föräldrarnas inställning till föräldraskap och barnuppfostran 
beskrivs som annorlunda: 
 

/.../ i nogle kulturer er forældre slet ikke opmærksomme på den tidlige sproglige 
stimulering och dens store betydning for barnets intellektuelle udvikling. /.../ 
Familierne, som projektet henvendte sig til, befinder sig i en omstillingsproces, 
hvor de står over for ændrede holdninger og forventninger i forbindelse med 
opdragelse af børn. (7) 
 
Forældre med anden etnisk baggrund end dansk har ofte ingen erfaring med 
børneteater, eller også anses det ikke for at være vigtigt. (6) 
 
Den [konsekvenspedagogik; min anm.] er effektiv overfor børn og unge af 
indvandrer- eller flygtningebaggrund, fordi mange af dem hjemmefra er vant til 
autoritære opdragelsesmetoder, der bygger på straf og belønning /…/ (20) 

 
En større spredning af flygtninge og indvandrere over hele landet betyder at mange 
flere biblioteker må forholde sig til den nye gruppe lånere og deres særlig behov. 
/…/ f.eks. arabiske fædre forsiktigt spørger om vej til hylderne med bøger om sex 
og graviditet. De skal lige undersøge, hvad det er for bøger, deres børn kan låne på 
et dansk bibliotek. /…/ Fædrene kender biblioteket /…/ De ser, at det er et 
hyggeligt sted, hvor der ikke foregår noget farligt /…/ i modsætning til f.eks. 
ungdomsklubber, hvor fædrene tror, der bliver røget hasch og de møder kærester. 
(20) 

 
Jag anser att föräldrarna här beskrivs som kontrollerande när det sägs att de vill 
undersöka vad biblioteket är för en plats, för att besluta om de vågar låta sina barn gå 
dit. 
 
Nedan följer citat där synen på medarbetare från minoritetsbefolkningen beskrivs. Jag 
finner skillnader mellan hur kvinnor och män beskrivs i detta sammanhang. Jag inleder 
med att lyfta fram beskrivningar av kvinnliga medarbetare, som över lag är positiva och 
avslutar med citat gällande manliga medarbetare. 
 

Personalet /…/ har især været glade for en tokulturel kvindelig vikar /…/ Ud over 
at sige sin mening lige ud, var hon sød, tjenstvillig og arbejdsom /…/ (24) 
 
/…/ venlighed og hjælpsomhed, initiativ og evne til at formidle sin kultur på alle 
mulige måder /…/ blev fremhævet som posit ivt ved den tokulturelle medarbejder 
/…/ samtidig med at hun deltes med bibliotekarerne om det nyeste nummer af ’Alt 
for damerne’. Desuden deltog hun i den almindelige snak om børn, familie og 
madlavning. (24) 
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Succesen for en bogbus /…/ afhang i høj grad af samarbejdet med en etnisk 
medarbejder /…/ Medarbejderen hjalp også med at trække  indvandrerkvinder til 
bogbussen ved at foreslå, at man arrangerede makeup-kurser og at bogbussen 
medbragte eksemplarer af Sayidaty – det arabiske svar på Alt for damerne. (15) 

 
Begge biblioteker har gjort sig en række erfaringer med tokulturelle medarbejdere 
/---/det er samtidigt klart, at nogle af de negative oplevelser springer fra 
samarbejdet med de tokulturelle mænd. I et dramatisk tilfælde nægtede en mandlig 
tokulturel ansat at følge beslutninger formuleret af den /…/ kvindelige leder. Det 
endte med at han sagde op på stedet og forlod biblioteket i vrede. Andre erfaringer 
knytter sig til situationer, hvor arabiske mænd i aktivering har vægret sig ved at 
tørre vand op fra gulvet eller lave kaffe. Andre igen har oplevet at en tokulturel 
mandlig ansat benyttede sig af vennetjenester i stor stil, og blandt andet fritog 
familie og venner fra bøder ved for sent afleveret materiale. (24) 

 
I samma text understryks: 
 

Det er tydeligt, at der er både fordele og ulemper ved en organisatorisk 
mangfoldighed. /…/ tokulturelle medarbejdere har en meget positiv signalværdi og 
kan bidrage til at mindske antallet af kulturelle konflikter og problemer med 
urolige, støjende lånere med anden baggrund end dansk. (24) 
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7. Analys 
 
Min avsikt är att i detta kapitel gå djupare in på teman och nyckelord och analysera de 
citat som har lyfts fram i föregående kapitel. Jag kommer även att exemplifiera med nya 
citat, som jag anser tillför något ytterligare till resonemanget. Detta kapitel kommer 
omväxlande att bestå av hänvisningar till tidigare nämnda citat, nya citat och min egen 
analys. 
 

7.1 Teman i texterna 
 
Efter att ha tagit del av texterna om barn, ungdomar och vuxna kan jag urskilja vissa 
nyckelord eller teman som gäller minoritetsbefolkningen i allmänhet. Återkommande 
begrepp är kultur och etnicitet. Detta kapitel innehåller även en underrubrik med titeln 
”vi och dom”, eftersom jag även anser mig ha funnit denna aspekt i texterna. 
 

7.1.1 Kultur 
 
När jag tidigare redogjorde för hur det skrivs om barn, ungdomar och vuxna förekom 
det i flera av citaten tal om dansk småbarnskultur och dansk kultur. Det förklarades eller 
diskuterades sällan vad som avsågs med dansk kultur. Jag frågar mig om det kan bero 
på en (antagligen omedveten) förväntan om att de som läser texterna vet och är överens 
om vad dansk kultur innehåller. Kanske blir det tydligt här att den danska 
bibliotekariekåren till stor del tillhör majoritetsbefolkningen? I ett citat (7) jag lyfter 
fram på sidan 46 framgår det att bibliotekarierna inkluderar svenska barnböcker i dansk 
barnkultur, som de vill förmedla till användarna. I denna text anser jag att det framstår 
att det är svårt att avgränsa en nationell kultur från en annan och att de påverkas och 
lånar av varandra. Här följer ytterligare två exempel på artiklar där dansk kultur inte 
diskuteras eller förklaras, därefter två där man faktiskt gör det: 
 

Dansk sprog og kultur er en forudsætning for integration. (1) 
 
Biblioteket vil stadig være nydanskernes adgang til deres oprindelige hjemlands 
kultur, og samtidig møder de den danske kultur, når den er mest synlig, konkret og 
forståelig. (19) 

 
Kulturel identitet er ikke absolut, men noget som er sammensat og dynamisk /.../ 
(28) 
 
Kultur er formentlig et af de sværeste begreber at definiere, og opgaven bliver 
bestemt ikke nemmere, hvis man skal forsøge at finde fælles fodfæste om, hvad 
man mener, når man taler om dansk kultur og identitet. /.../ der mangler en 
sammenhængende definition, som kunne tilvejbringe en lidt mindre diffus debat. 
/.../ På den ene side forstås dansk kultur som et resultat af et historisk forløb over 
flere århundreder. På den anden side forstås den som en levende proces i konstant 
vekselvirkning mellem flere kulturelle identiteter – en daglig forhandling, 
revurdering og accept af dansk kultur. (37) 
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I de citat jag lyft fram tidigare, beträffande barn, ungdomar och vuxna och problem av 
olika slag, hänvisas det ibland enbart till personernas bakgrund. För den läsare som 
söker förklaringar till de problematiska beteenden som beskrivs i dessa artiklar ges 
svaret att det beror på att personen kan placeras i följande kategorier: ”etniska 
minoriteter”, ”arab”, ”invandrare” eller ”muslim”. I vissa fall hänvisar man på ett direkt 
sätt till kulturen när de besvärliga personerna i fråga benämns ”tvåkulturella”. Vi har 
dock sett att det i flera fall ges andra förklaringar till problemen (i alla fall rörande uro-
problem), såsom olika sociala problem. Jag vill därför lyfta fram ytterligare ett exempel 
på en artikel i bibliotekstidskrifterna där det understryks att det även kan finnas andra 
förklaringar till en människas beteende än kulturella sådana : 
 

Kulturelle forskelle findes og må tages alvorlige. Men økonomiske og 
samfundsmæssige forhold spiller også ind, og det gør individuelle forskelle også 
/.../ (39) 

 
 Jag har tidigare lyft fram citat gällande vuxna medarbetare och visat hur ”tokulturelle” 
eller ”arabiske” män beskrivs. Citaten beskriver enstaka fall och händelser. Jag anser 
dock att då artikeln tar upp ämnet mångfald på arbetsplatsen och samtidigt poängterar 
negativa upplevelser ifrån samarbetet med just ”tokulturelle” och ”arabiske” män, är 
artikeln generaliserande. Även i beskrivningarna av användargruppen ungdomar, är det 
endast ett fåtal som betonar att det handlar om enstaka ”bråkstakar”. Bland detta fåtal 
återfinns även följande, något mer nyanserade texter, där problematiskt beteende ges 
andra förklaringar än kulturella: 
 

/…/ et socialt belastet boligområde med en høj koncentration af flygtninge og 
indvandrere og en lav erhvervsfrekvens. (18) 
 
Uroproblemer er ikke nødvendigvis forbeholdt bibliotekerne i de større byer med 
store indvandrer- og flygtningeproblemer. /…/ uroproblemer ud over kulturelle 
forskelle også handler om sociale problemer. (13) 

 

7.1.2 Etnicitet 
 
Liksom kultur, blir etnicitet i vissa fall den enda förklaringen till ett visst beteende. 
Detta är fallet i följande citat där en biblioteksanställd ger sin syn av att arbeta i ett 
område med invånare av en ”annan etnisk härkomst”: 
 

/…/ hvorfor jeg mener, at videoovervågning kan være én blandt flere andre 
indgangsvinkler til at skabe tryghed for brugere og personale på et bibliotek, der 
ligger omgivet af boligområder, hvor op mod 90 procent af borgerne er af anden 
etnisk oprindelse. (9) 

  
I mitt empiriska material har jag funnit uttryck såsom ”dansk och etnisk kultur” (35), 
”yngre kvinder med etnisk baggrund” (29), ”etniske kvinder” (14) (där kvinnor från 
majoritetsbefolkningen inte inräknas), ”både piger og drenge – fra etniske hjem” (30) 
och ”fokus på etniske kvinder og andre grupper” (31). I flera artiklar verkar det råda en 
uppfattning om den danska majoritetsbefolkningen som icke-etnisk. Detta står i kontrast 



 55 

mot den förklaring av etnicitetsbegreppet jag lyfte fram i kapitel 1.3. Utifrån denna 
förklaring står det nämligen klart att även majoritetsbefolkningen har en etnicitet. 
 
Jag anser att ett liknande problematiskt användande av begreppet etnicitet exemplifieras 
i uttrycket ”danske børn og børn fra de etniske minoriteter” (5). Man fastslår härmed en 
skillnad mellan att vara dansk och tillhöra gruppen etniska minoriteter, det vill säga att 
det enligt denna syn inte går att vara dansk om man tillhör minoritetsbefolkningen. 
Enligt min uppfattning ryms inom gruppen etniska minoriteter såväl de som inte har 
danskt medborgarskap, som danska medborgare. Jag vill understryka att det finns flera 
artiklar bland mitt material där det faktiskt skrivs om en dansk etnicitet, varav några 
exempel är ”etniske danskere og borge re med anden etnisk baggrund” (32) eller ”med 
anden etnisk baggrund end dansk” (33) eller ”anden etnisk afstamning end dansk” (6). 
 
När jag läste igenom tidskriftsartiklarna funderade jag över vilka nationaliteter som 
avsågs när det skrevs om ”etniska minoriteter” eller ”invandrare”. Jag fann inte någon 
närmare förklaring till dessa begrepp, förutom i ett citat: 
 

Etniske caféer (arabisk, tyrkisk og pakistansk) /…/ (5) 
 
Jag tänker nu övergå till uppdelningen mellan ”vi och dom”, utifrån vad jag funnit i 
tidskriftsartiklarna. 
 

7.1.3 ”Vi och dom” 
 
Jag har funnit texter i min empiriska undersökning där användarna beskrivs som 
annorlunda, problematiska och att det krävs andra, nya arbetssätt för bibliotekarierna : 
 

Imidlertid betyder etniske minoriteter også ofte kommunikationsproblemer og 
problemer med uro og aggressivitet, der i mange tilfælde kunne være undgået, hvis 
personalet var klædt bedre på til opgaven. (27) 
 
Der er nemlig brug for andre måder at lave formidling på til gruppen af etniske 
minoriteter end til de sædvanlige brugere. Den neutrale tilbageholdende bibliotekar 
bag skranken når ikke langt i forhold til indvandrer- og flyktningegrupperne. 
Bibliotekarerne skal være mere udfarende. (14) 
 
Du går ud og er helt tæt på målgruppen. Det er nødvendigt, for det er langt fra 
sikkert, at de kommer af sig selv. Det opsøgende arbejde er den bedste måde at nå 
gruppen på, men den er anstrengende både fysisk og psykisk. (14) 

 
Jag anser det vara tydligt i dessa tre citat att kommunikationen är tänkt (eventuellt 
omedvetet) pågå mellan representanter från majoritetsbefolkningen, det vill säga att ”vi” 
pratar till ”oss” om ”dom”. Jag har dock även funnit texter som talar om användarna och 
hur bibliotekarierna bör arbeta med dem, där det sägs att individuella aspekter bör väga 
tyngre än etnicitet eller ursprung: 
 

Den arabiske gruppe er ligeså differentieret som den danske, og der skal være 
noget for alle [angående folkbibliotekets bokbestånd; min anm.]. (2) 
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/…/ [att ha som utgångspunkt; min anm.] i, hvad brugerne ønsker, uanset etnisk 
baggrund. – Det bliver bedst, når vi bliver farveblinde /.../ (39) 
 
Ord som ’integration’ og ’etniske minoriteter’ høres sjældent, når de ansatte 
diskuterer området. Og tykke målsætninger og evalueringer af betjeningen af 
minoritetsgrupperne, hører i høj grad fortiden til. /.../ - Som jeg ser det har vi en 
stor og vigtig lånergruppe, der har nogle særlige behov. Dem skal vi selvfølgelig 
opfylde i det omfang, vi kan. Hvis vi havde en meget vigtig vinforening herude, 
ville vi også købe flere vinbøger /.../ Vi skal have et lokalbibliotek, der svarer til 
det omgivende samfund. /.../ - For mig er det mest vellykkede, når vi holder et helt 
almindeligt arrangement, og man så kan se, at deltagerne afspejler den virkelighed, 
der er derude. Så er der tale  om reel integration og ikke noget, der er retted mot en 
særlig minoritetsgruppe. – Det kan være godt at blive bevidstgjort om det man 
laver ved at diskutere og skrive ting ned. Men man skal heller ikke overdrive det. 
Sådan som det var i forgårs, er det måske ikke i morgen. (4) 
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8. Diskussion  
 
I uppsatsens inledande kapitel redogör jag för studiens övergripande syfte, nämligen att 
undersöka hur det inom biblioteksfältet (i Danmark) resoneras kring det dagliga mötet 
mellan folkbibliotek och minoritetsbefolkning och huruvida det finns några paralleller 
till politikers uttalanden beträffande minoritetsbefolkningen. Jag tänker nu diskutera vad 
jag funnit i min undersökning samt besvara mina frågeställningar. 
 
Den första frågeställningen var: ”Hur resoneras det inom dansk politik under 1990-talet 
fram till 2005 kring minoritetsbefolkningen?” Jag har tidigare visat på officiella 
uttalanden från politiker där man motsätter sig att Danmark skulle vara ett 
mångkulturellt land och synen på kultur som något fast och oföränderligt förmedlades 
från politiskt håll redan under 1980-talet. 1990-talets politiska diskussion om invandrare 
och flyktingar som problematiska, verkade ta fart när Dansk Folkeparti fick framgångar 
just på grund av att de kritiserade invandrings- och flyktingpolitiken och krävde större 
restriktioner inom dessa områden. Den samlade bilden anser jag blir att ”etniske 
minoriteter” framställs som ett hot mot det danska och att man framhäver vikten av att 
bevara det danska i Danmark. 
 
Hur har det sett ut inom det kulturpolitiska området? Skot-Hansen beskriver hur 
reflektioner kring det mångkulturella samhället knappt berörs alls inom kulturpolitiken 
förrän vid millennieskiftet.204 Varför dröjde det så länge innan dessa frågor berördes i 
den officiella kulturpolitiken? Kanske kan det vara så att frånvaron av dessa frågor inom 
just kultursektorn beror på att synen på dansk kultur var att den är fast och oföränderlig. 
Med den kultursynen är ju ett ifrågasättande av kulturens innehåll inte nödvändigt, 
eftersom kulturen är något som bara finns och inte skapas – och därmed inte kan 
påverkas. Då behövs inte heller ett ifrågasättande eller en diskussion om vad danskhet är 
eller i förlängningen huruvida minoritetsbefolkningen är eller kan vara en del av 
danskheten. 
 
Skot-Hansen framhåller att beträffande dessa frågor bör en kulturpolitisk policy ligga 
före utvecklingen i det övriga samhället.205 Hon önskar att komma från indelningen i ett 
vi och dom och att man erkänner att det inte längre finns fasta, oföränderliga och väl 
avgränsade kulturer. Istället lyfter hon fram så kallade hybrida kulturer som antar nya 
former och rör sig över genrer och kulturella mönster och menar att biblioteken bör 
förmedla material, evenemang och aktiviteter som visar på dessa.206 Skot-Hansen har 
enligt mig en mycket viktig poäng när hon önskar en ny kulturpolitik som leder en 
utveckling där man rör sig bort från denna indelning i vi och dom och i stället lyfter 
fram de hybrida kulturer som skapats - och som ständigt skapas när majoritets- och 
minoritetsbefolkning möts och påverkas av varandra. Dagens danska kulturpolitik tycks 
dock inte ha denna inriktning.  
 

                                                 
204 Skot-Hansen 2002a , s. 197f. 
205 Skot-Hansen 2002b, s.12. 
206 Skot-Hansen 2002b, s.13. 
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Det framgår av de exempel jag har lyft fram207 från de två regeringspartierna Venstre 
och Det Konservative Folkeparti samt från kulturministerns tal till biblioteksfältet att de 
anser det vara viktigt att bevara den danska kulturen. Trots att kulturministern talar om 
en öppenhet för influenser utifrån, så frågar jag mig om han menar att den danska 
kulturen ska påverkas av nya influenser inom landet, det vill säga från 
minoritetsbefolkningen? Denna fråga kan jag ej besvara, men jag konstaterar att talet är 
otydligt på denna punkt. 
 
Otydligheten i kulturministerns tal på Biblioteksföreningens årsmöte står i skarp 
kontrast till hans tal på Det Konservative Folkepartis årliga landsmöte. I det framställer 
han såväl muslimer som minoritetsbefolkningen i allmänhet, som problematiska. Med 
begrepp som ”kulturell upprustning” och ”kulturkamp”, ger han antydningar om en 
konflikt som hotar den danska kulturen - som beskrivs som att den ”er groet frem på det 
stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og 
Blåvandshuk”. 208 Detta gör att jag anser att tidigare uttalanden om att den danska 
kulturen ska ta emot och låta sig påverkas av influenser utifrån därmed lyser med sin 
frånvaro. 
 
Det är inte bara politikers uttalanden som visar på en problematisk syn beträffande 
minoritetsbefolkningen. Om man ser till hur de danska kulturinstitutionerna arbetat för 
att innefatta minoritetsbefolkningen i sina verksamheter, så visar undersökningen som 
jag hänvisar till på sidorna 33 och 39-41 att detta arbete varit bristfälligt. I denna visar 
det sig även att av de institutioner som inte aktivt arbetar med mångfaldsfrågor anser 
flertalet att det inte ingår deras uppgift att inkludera minoritetsbefolkningen i 
utvecklingen av dansk konst och kultur.209 Även här framstår dansk kultur vara ett 
nyckelbegrepp eftersom man bland dessa kulturinstitutioner inte anser att 
minoritetsbefolkningen kan innefattas i ”det danska” eller i dansk kultur. Vad som 
saknas här är enligt min uppfattning ett ställningstagande eller åtminstone en diskussion 
om vad dansk kultur är eller kan vara. Detta rör en förändrad syn på 
minoritetsbefolkningens plats i ”det danska”, nämligen att vara en del av det, vilket i 
stort handlar om Danmarks självbild. 
 
Jag vill här lyfta fram Knocke som skriver att hon tycker sig se ett gemensamt drag för 
alla de nordiska länderna i att: ”/…/ de flesta invandrade befolkningsgrupperna 
fortfarande värderas i termer av inhemsk normalitet kontra invandrad ’annorlundahet’.” 
Hon framhåller att medborgarskapet är viktigt för politiska och juridiska rättigheter och 
för att kunna göra sin röst hörd i den offentliga diskursen, men att det är ännu viktigare 
att ha möjlighet att skapa en känsla av tillhörighet. Hon önskar ta bort gränsdragningen 
av befolkningen i ett vi och ett dom och anser att det är:  
 

/…/ dags att inse att vi har kommit till ett stadium i den nordiska invandringens 
historia där perspektivet måste förskjutas. Trots deras annorlunda ursprung måste 
både föräldragenerationen av invandrare och dess barn betraktas och behandlas 
som ett normalt inslag /…/ i Nordens befolkning /…/ 210 

 

                                                 
207 Se sidorna 6 samt 42ff i uppsatsen. 
208 Mikkelsen 2005. 
209 Hvenegaard Rasmussen & Lee Høirup 2000, s. 5. 
210 Mattsson & Lindberg, red. 2004, s. 58f. 
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Min andra frågeställning i uppsatsen var: ”Hur skrivs det om minoritetsbefolkningen och 
vilka synsätt (idéer) framkommer i två av de största danska biblioteksfacktidskrifterna 
mellan åren 2000-05?” I de två bibliotekstidskrifterna skrivs det om barn, ungdomar 
och vuxna från minoritetsbefolkningen, eller så handlar artiklarna om 
minoritetsbefolkningen i allmänhet. Jag har tidigare redovisat att när det skrivs om barn, 
så är det ofta i bemärkelsen att de är drabbade och behöver hjälp. De är offer för yttre 
omständigheter, såsom att föräldrarna brister i språkuppmuntran eller att politiker inte 
inser vikten av modersmålsundervisning. I tidskriftstexterna framställs att möjliga 
lösningar på dessa problem kan vara att folkbiblioteken erbjuder läsfrämjande 
verksamheter samt förmedlar dansk småbarnkultur och dansk kultur i allmänhet. Jag har 
funnit texter som på ett positivt sätt beskriver biblioteksverksamhet för barn från 
minoritetsbefolkningen.  
 
Beträffande ungdomar, framstår de i texterna som problematiska eftersom de ofta 
förknippas med vad som på danska kallas uro. Flickor är i stort sett frånvarande i 
flertalet texter, men när de beskrivs sägs det att de är kontrollerade av sina föräldrar och 
i behov av ett frirum. Jag har i stor sett inte funnit några texter som i positiva ordalag 
beskriver denna användargrupp, utan budskapet är att ungdomar ska ”hanteras” - i 
motsats till barn som ska ”hjälpas”. Detta resultat vill jag knyta till vad Hedman och 
Hedemark konstaterar utifrån sin undersökning, nämligen att ungdomar är en kategori 
användare som ofta beskrivs som besvärliga och störande och att det är få artiklar som 
är positiva i sina omdömen om denna grupp.211  
 
I texterna som handlar om vuxna talas det om dem som varande föräldrar, som 
uppfostrare eller medarbetare på folkbiblioteken. Beträffande barnuppfostran, beskrivs 
föräldrarna som annorlunda på så sätt att de är på väg mot en omställning till ”ett dansk 
fungerande familjeliv”, att de har andra uppfostringsmetoder och att de inte känner till 
eller bryr sig om barnteater eller språkstimulering för barn. Medarbetare beskrivs både i 
positiva och negativa ordalag, men det är de ”tvåkulturella” vuxna och de ”arabiska” 
männen som framstår som besvärliga, medan kvinnor blir positivt beskrivna. Det ska 
nämnas att jag baserar denna slutsats på enbart två texter. Men eftersom jag inte funnit 
fler texter som beskriver medarbetare, anser jag det vara av vikt att lyfta fram vilken 
bild som förmedlas i dessa två. 
 
Jag lyfte på sidan 32 fram Polites beskrivning av hur svenska medier porträtterar 
”invandrarkillar”, ”invandrarkvinnor”, ”invandrartjejer” och ”invandrarmän” och jag 
konstaterar att denna bild stämmer med mitt resultat. Killarna framställs i 
bibliotekstidskrifterna som ett hot, männen som aggressiva samt kvinnor och tjejer som 
offer. Polites beskrivning av ”invandrarkillar” som varande förövare och offer 
samtidigt, anser jag visar sig även i min undersökning när killarnas beteende förklaras 
med att fritidsgårdar stängts ner. 
 
Vilka synsätt eller idéer manifesteras i bibliotekstidskrifterna? Utifrån Brunes 
beskrivning av ett vi och dom-seende212, konstaterar jag att ett sådant förekommer i en 
del av texterna som beskriver problem i samband med minoritetsbefolkningen. Jag 
tänker då främst på hur det skrivs angående föräldrarnas beteende och hur dessa inte ger 
tillräckligt läs-stöd till sina barn, inte vet att barns språkliga utveckling eller barnteater 
                                                 
211 Hedemark & Hedman 2002, s. 25f. 
212 Se sidan 16 i uppsatsen. 
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är viktigt (se sidorna 46 och 51). Det som slår mig i dessa citat är att det som sägs om 
föräldrar från minoritetsbefolkningen, även kan sägas om vissa föräldrar från 
majoritetsbefolkningen. Men i fokuserandet på personer från minoritetsbefolkningen, 
tycker jag mig se ett förnekande av att det även finns personer från 
majoritetsbefolkningen som agerar på liknande sätt. Detta förnekande anser jag medför 
att majoritetsbefolkningen framstår som bättre, och det är tydligt att Brunes tredje punkt 
går att läsa in i texterna. 
 
Att Brunes andra punkt uppfylls i några av citaten, anser jag är särskilt tydlig då det 
skrivs om uro. Ungdomar från minoritetsbefolkningen utmålas som problem på 
biblioteket enligt bib liotekarier från majoritetsbefolkningen och det är bibliotekarierna 
som ges utrymme att i tidskrifterna ge lösningar på problemen. Jag ser en liknande syn 
beträffande föräldrar, när det sägs att de är på väg att förändra sitt sätt att vara föräldrar 
till ett danskt fungerande familjeliv och att biblioteken kan hjälpa dem på vägen. 
Lösningen på minoritetsföräldrarnas ”annorlunda” och ”icke-fungerande” beteende är 
att visa dem det danska, eller majoritetsbefolkningens sätt att agera, vilket bär drag av 
etnocentrism. En etnocentrisk syn där det danska sägs vara bättre än något annat, anser 
jag blir särskilt tydligt i det tidigare nämnda uttalandet: ”Og så sørger vi for, at de 
[ungdomarna; min anm.] behandler hinanden ordentligt, vel at mærke efter danske 
normer.” (4). 
 
Även i folkbibliotekstidskrifterna jag studerat finner jag att kultur är ett ofta 
förekommande begrepp. Vilka synsätt gällande kultur är det då som framkommer?  Jag 
har på sidan 14 lyft fram Ålunds åsikt om att det är viktigt att se på invandrares 
livsvillkor och den kultur som skapas här och nu. En liknande tankegång framkommer i 
ett av citaten gällande ungdomar, som jag tidigare lyft fram på sidan 49, där författaren 
frågar sig om ungdomarnas problematiska beteende kan bero på den debatt och 
stämningsläge som förekommer i samhället. Min tolkning av det citatet är nämligen att 
författaren åsyftar den politiska debatten beträffande minoritetsbefolkningen. 
 
I övrigt finner jag texter där jag tycker mig se ett framhävande av den danska kulturen 
som bättre än andra. På sidan 15 skriver jag om Ålunds syn på hur kulturella processer 
beskrivits i Sverige. Det har handlat om en ensidig anpassning av något ”avvikande” till 
”normalt”. Jag tycker mig ha funnit en liknande syn i bibliotekstidskrifternas artiklar, då 
föräldrar, barn och uppfostran eller vuxna medarbetare berörs. Det normala i det här 
fallet är den danska majoritetskulturen och det avvikande det som förknippas med 
minoritetsbefolkningen. Beträffande ”tokulturelle medarbejdere” på biblioteken, sägs 
det exempelvis: 
 

Det er altså væsentligt for den tokulturelle at have de kompetencer, som sætter dem 
i stand til at indgå i et arbejdsteam på danske vilkor. /.../ det ikke er alle 
tokulturelle, der har været i stand til at forstå de ofte implicitte forventninger /.../ 
om at fordele arbejdet ligeligt. Det vil sige at tage aktivt del i personalemøder, tage 
ansvar for de akutte problemer der opstår og tage ansvar for helheden. Derfor er 
det vigtigt at danske medarbejdere også deler deres viden, om hvordan man plejer 
at gøre tingene /.../ (24) 
 

På sidan 15 har jag redogjort för Ålunds diskussion beträffande föräldraskap, då hon 
säger att det i Sverige finns en övertygelse om att det finns en syn på uppfostran som är 
”svensk” och att invandrare avviker från denna. Jag kan dra paralleller till vad jag funnit 
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i tidskriftsartiklarna jag granskat, där det exempelvis sägs att föräldrar från 
minoritetsbefolkningen står inför en anpassning till ett ”danskt fungerande familjeliv” 
och förändrade hållningar och förväntningar beträffande barnuppfostran. Det sägs att 
föräldrarna har hårdare uppfostringsmetoder som ”vi” inte är vana vid men bör lära oss 
för att kunna hantera barn från minoritetsbefolkningen och i samband med detta nämns 
konsekvenspedagogik (se sidorna 47 och 51). 
 
Det är mitt intryck att det i tidskrifterna med få undantag är majoritetsbefolkningen som 
skriver om minoritetsbefolkningen, det vill säga att ”vi” skriver om ”dom”. Jag frågar 
mig om texterna hade sett annorlunda ut om redaktionerna eller bibliotekspersonalen 
som kommer till tals i tidskrifterna hade speglat befolkningssammansättningen i 
samhället. Utan att spekulera allt för mycket i detta tror jag att det hade kunnat medföra 
att andra förklaringar gavs till ett problematiskt beteende än enbart ”arab” eller 
”tvåkulturell”. Jag har tidigare i uppsatsen lyft fram att kategorisering är ett sätt att 
hantera omvärlden och att det är svårt att peka på orättvisor om man inte urskiljer 
grupper i samhället. Det är dock viktigt, som Ålund skriver att kulturella förklaringar 
inte blir de enda förklaringarna, utan att man även överväger olika sociala 
förhållanden. 213 
 
Jag har funnit att det är ett fåtal artiklar som enbart lyfter fram positiva erfarenheter av 
minoritetsbefolkningen. I det stora flertalet artiklar utmålas användarna i 
generaliserande ordalag och som förknippade med problem av olika slag. Antingen 
framställs de som offer (drabbade), eller att deras handlingar utgör problemet. Bilden av 
minoritetsbefolkningen i de två bibliotekstidskrifterna anser jag därmed kan sägas till 
övervägande del vara negativt laddad. Vad jag anser är problematiskt med de artiklar 
där man talar om etniska minoriteter eller tvåkulturella i samband med olika problem 
och utan några ”ytterligare förklaringar” är, som Ålund poängterar angående situationen 
i Sverige, att man talar om etniska minoriteter (eller tvåkulturella) i allmänhet när det 
faktiskt handlar om enskilda fall.214 Dessutom vill jag understryka att då jag knappt 
funnit någon artikel där minoritetsbefolkningen (användarna ) kommit till tals, kan det 
som framkommer därmed sägas vara bibliotekariernas/majoritetsbefolkningens syn på 
användarna/minoritetsbefolkningen, snarare än någon slags ”sanning” om hur 
användarna egentligen är. 
 
En annan sak jag har noterat är att i de positiva beskrivningar av minoritetsbefolkningen 
jag funnit i tidskrifterna finns det sällan konkreta exempel, till skillnad från när negativa 
händelser beskrivs. Jag har på sidan 32 lyft fram Mulinari som säger att när människor i 
underordnade grupper utför handlingar, så tolkas dessa ofta i termer av grupptillhörighet 
och det antas att gruppen innehar vissa egenskaper. När däremot personer i 
privilegierade grupper utför handlingar, hävdar Mulinari, tolkas de som individuella 
sådana.215 Jag har visserligen inte undersökt hur användare från majoritetsbefolkningen 
beskrivs i tidskrifterna, men har svårt att tro att ”bråkiga” användares beteenden från 
denna grupp förklaras utifrån att de är ”danskar”. 
 
På sidan 31 lyfte jag fram två undersökningar, där danska dagstidningars rapportering 
av invandrare och flyktingar studeras. I undersökningen hävdar författarna att 
                                                 
213 Ålund 1997, s. 12, 27ff. 
214 Se sidan 15 i uppsatsen. 
215 Lindberg, red. 2002, s. 13. 
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upprepade negativa budskap som står oemotsagda kan påverka läsaren. I linje med detta 
tror jag att de synsätt på minoritetsbefolkningen som framkommer i texterna kan 
påverka arbetet som bedrivs ute på biblioteken och i förlängningen användarna. I flera 
av texterna tycker jag mig finna en slags uppmaning, eller råd, om hur bibliotekarierna 
bör handla när de möter minoritetsbefolkningen. Därför tror jag att de synsätt som 
framkommer kan få konsekvenser i arbetssituationen ute på folkbiblioteken för hur 
bibliotekarierna bemöter användarna och vilka förväntningar som finns inför detta möte. 
 
Det har blivit tydligt även i mitt eget uppsatsarbete att det hade varit omöjligt att utföra 
denna studie utan att använda mig av kategorisering. Mitt syfte är ju att undersöka 
synen på minoritetsbefolkningen hos de som skriver i bibliotekstidskrifterna och jag har 
av enkelhetens skull valt att använda mig av uppdelningen minoritet och majoritet för 
att kunna dra slutsatser och klargöra poänger. Trots att kategorisering kan vara 
nödvändig, så finns det enligt mig ingen anledning att inte ifrågasätta den. Utifrån 
Rystads påstående216 om att det sker en ömsesidig anpassning när majoritets- och 
minoritetsbefolkning möts, vill jag hävda att indelningen av Danmarks befolkning i 
danskar och etniska minoriteter eller tal om dansk kultur utan vidare förklaringar, 
därmed inte är alldeles självklar. Frågor som hur länge någon är invandrare, när någon 
blir dansk eller om det går att vara både dansk och tillhöra minoritetsbefolkningen, är 
enligt mig oerhört viktiga att diskutera. 
 
Den tredje frågeställningen i uppsatsen var: ”Kan några av de synsätt (idéer) som 
framkommer i bibliotekstidskrifterna kopplas till politikernas uttalanden?” Jag har på 
sidan 29 lyft fram Berger som menar att det finns ett starkt samband mellan hur 
invandringen till Danmark, invandringspolitiken och det politiska klimatet ser ut och 
hur folkbiblioteken arbetar gentemot minoritetsbefolkningen. 217 Bland politikerna 
noterar jag frånvaron av en diskussion om vad som idag kan anses vara danskt. 
Detsamma gäller flera av texterna i bibliotekstidskrifterna jag granskat. Men jag har 
bland dessa funnit initiativ till att diskutera och ifrågasätta begrepp såsom ”dansk 
kultur”, samt att se individen framför gruppkategorisering. Min förhandsinställning 
inför detta uppsatsarbete, nämligen att bibliotekstidskriftstexterna till stor del skulle visa 
på en negativ syn på minoritetsbefolkningen kan därmed sägas till viss del ha bekräftats.  
 
Utan att jämställa vad jag funnit i politiska uttalanden med bibliotekstidskriftstexterna 
anser jag att det finns likheter. Såväl inom politikernas uttalanden, som i 
bibliotekstidskrifterna utpekas muslimer som en problematisk grupp. Detta anser jag är 
allvarligt eftersom jag funnit få uttalanden som motsäger detta budskap och som därmed 
nyanserar den bild som förmedlas om muslimer. En annan likhet är tendensen att hävda 
att det ”problematiska” ligger hos ”dom”, och att det är ”dom” som ska integreras och 
anpassa sig för att situationen ska bli bättre. 
 
Ytterligare en likhet mellan politikers uttalanden och bibliotekstidskrifternas texter 
tycker jag mig se i hävdandet av vikten av att människor lär sig om det danska 
kulturarvet. Enligt Ålund kan detta fokus på kultur förklaras med identitetsmässig 
osäkerhet och ett behov av en kulturell identitet.218 I en artikel i bibliotekstidskrifterna 

                                                 
216 Se sidan 18 i uppsatsen. 
217 Berger 2001, s. 9. 
218 Se sidan 15 i uppsatsen. 
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uttrycks att ”danskarna” först måste vara säkra på vem de är innan de kan möta 
invandrare och flyktingar: 
 

/…/ de problemer, der er med integration af indvandrere og flygtninge /.../ [är ett; 
min anm.] udtryk for danskernes egen usikkerhed. Det er en usikkerhed, der både 
går på frygten for samfundet i forandring og på en uklar dansk identitet. Et 
vellykket kulturmøde forudsætter /.../ at vi ved, hvor vi kommer fra. Her er i 
sandhed en opgave at lyfte for bibliotekerne. (38) 

 
I den tidigare forskning jag tagit del av finns det några aspekter som stämmer överens 
med mina resultat och tolkningar - och andra som inte gör det. Jag vill här diskutera 
några som jag anser är av vikt. 
 
När man i bibliotekstidskrifterna skriver om barn, görs det ofta med en 
integrationstanke som bakgrund. I en text (40) sägs det beträffande integrationsarbete, 
att folkbiblioteken har ett viktigt åtagande i satsningarna på barnkultur för minoritets- 
och majoritetsbarn. Enligt textförfattaren är detta viktigt för att barnen ska växa upp till 
”gode, glade og konstruktive borgere i det danske samfund”. Jag kommer här att tänka 
på vad Hansson funnit angående de svenska sockenbiblioteken, historiskt sett, där syftet 
med dessa var ”uppfostrande av allmogen till fogliga medborgare, vilka har att veta sin 
plats i den gudomliga statens stora hierarki”.219 Hansson skriver även att det fanns en 
tanke om att folkbiblioteken ska kunna bidra till en ökad nationalkänsla.220 När det i 
några av de bibliotekstidskriftstexter (1, 7) jag undersökt uteslutande talas om 
förmedlandet av dansk barnkultur och dansk kultur i allmänhet, vågar jag mig påstå 
kunna se liknande tankegångar. 
 
Jag har tidigare lyft fram Hedemark och Hedmans resultat där uttalanden i svenska 
bibliotekstidskrifter visade på en ”fostrande” ton. 221 Författarna skriver att dessa resultat 
överensstämmer med vad Tuominen funnit i sin forskning. Han menar att användaren 
beskrivs vara i behov av vägledning och bibliotekarien vara den som vet vad 
användaren behöver, något Tuominen kallar för en ”dold maktutövning”.222 Som jag 
nämnt tidigare anser Berger att minoritetsbefolkningen ofta möts av en ”paternalism” i 
det offentliga systemet, där de behandlas med en ”faderlig” tolerans. Samtidigt 
beskriver Berger hur det förväntas en slags tacksamhet som gensvar, vilket medför att 
förhållandet inte är jämlikt, utan att det finns en slags hierarki. 223 Även Hedemark och 
Hedman finner sådana förhållanden och attityder i samband med den fostrande tonen i 
tidskriftstexterna de undersöker, något de beskriver som ett ”von oben-perspektiv”.224 
Den fostrande tonen tycker jag mig kunna se särskilt tydligt i texter som talar om vuxna 
i minoritetsbefolkningen. Som jag tidigare nämnt är det flera texter som beskriver 
folkbibliotekets roll att vägleda föräldrar från minoritetsbefolkningen i frågor rörande 
föräldraskap, exempelvis uppfostran. Man skall ”uppfostra i hur man uppfostrar”. Men 
jag tycker även mig se en fostrande ton när det skrivs om medarbetare från 
minoritetsbefolkningen eftersom det sägs att dessa måste vägledas i hur man beter sig 
som majoritetsbefolkningen gör på en arbetsplats. Det framkommer en syn på ”dom” 
                                                 
219 Hansson 1998, s. 75.  
220 Hansson 1998, s. 132f. 
221 Hedemark & Hedman 2002, s. 35f. 
222 Tuominen, se Hedemark & Hedman 2002, s. 13. 
223 Berger 2001, s. 18f. 
224 Hedemark & Hedman 2002, s. 51. 
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som innehåller en slags förväntan, och ibland även uppmaning, om att ”dom” ska bli 
som ”oss”, för att ”vårt” sätt är bättre. Detta vill jag även koppla till vad Norén fann i 
sin studie av kulturpolitiska dokument. Det talades om en integrationsprocess som en 
ensidig anpassning, där utgångspunkten var de normer som redan fanns i Sverige.225 
 
Efter att ha diskuterat mina frågeställningar och dragit paralleller till tidigare forskning, 
vill jag avslutningsvis diskutera de metod- och teorival jag gjort i uppsatsen. Det 
övergripande syftet med studien var att undersöka hur det inom biblioteksfältet 
resoneras kring det dagliga mötet mellan de danska folkbiblioteken och 
minoritetsbefolkningen. Eftersom dessa möten formuleras och beskrivs i 
biblioteksfacktidskrifter, ansåg jag att jag genom att studera tidskrifterna kunde besvara 
detta. Om jag i stället hade intervjuat ett antal bibliotekarier är det tänkbart att resultatet 
hade blivit annorlunda. Dels utgör de två bibliotekstidskrifterna en avgränsad del, 
eftersom ett mindre antal yrkesverksamma bibliotekarier kommer till tals i tidskrifterna. 
Dels kan det tänkas att jag hade hört andra berättelser än vad som framkommit i 
tidskriftsartiklarna. Hedemark och Hedman har diskuterat denna fråga i samband med 
deras resultat eftersom de finner att gemensamt för beskrivningen av 
användarkategorierna i tidskrifterna är att de ofta ses som problematiska. Författarna 
resonerar kring huruvida det kan ha att göra med att artiklar oftare författas när det 
förekommer olika problem, det vill säga att behovet av att skriva artiklar minskar när 
allt fungerar bra.226 Eftersom jag funnit liknande beskrivningar av användarna har jag 
också ställt mig denna fråga. Mitt val att studera folkbibliotekstidskrifter var medvetet 
eftersom jag ville försöka ta reda på hur bibliotekarier resonerade kring dessa frågor i 
tryckt form och vilken syn som därmed förmedlades till andra. Min avsikt var alltså att 
få fram vad som sades i det offentliga rummet och jag anser nu i slutfasen av mitt 
skrivande att de två utvalda tidskrifterna kan ge en någorlunda representativ bild av de 
åsikter och diskussioner som förekommit i den danska biblioteksvärlden. 
 
Något som hade varit intressant att undersöka inom ramen för mitt ämne är hur man i 
folkbibliotekstidskrifter skriver om en utvald användargrupp, exempelvis ungdomar, 
från minoritets- och majoritetsbefolkningen. Finns det några skillnader i hur dessa 
beskrivs? Man skulle även kunna göra en jämförelse mellan länder, exempelvis 
Danmark och Sverige, och undersöka vilka synsätt på minoritetsbefolkningen som 
framkommer i de olika ländernas folkbibliotekstidskrifter. 
  

                                                 
225 Norén 2004, s. 61. 
226 Hedemark & Hedman 2002, s. 47. 
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9. Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med min studie var att undersöka hur det inom biblioteksfältet 
resoneras kring det dagliga mötet mellan de danska folkbiblioteken och 
minoritetsbefolkningen. För att uppnå syftet valde jag att studera hur det skrivs om 
minoritetsbefolkningen och vilka synsätt (idéer) som framkommer i två av de största 
danska folkbibliotekstidskrifterna mellan åren 2000-05. Jag har haft ett hermeneutiskt 
förhållningssätt i analysen och tolkningen av materialet. Detta har inneburit att jag inte 
avsett redogöra för fakta i objektiv mening, utan att jag istället strävat efter att säga 
något mer om texterna än det som kanske visar sig vid en första anblick, genom 
tolkning. Jag har även försökt lyfta fram min egen förförståelse och dess roll i denna 
studie. Det gäller såväl val av ämnesområde och litteratur, som av de tolkningar och 
reflektioner jag gör. Min studie har även närmat sig vad som inom idé- och 
ideologianalys kallas för ideologikritik, i det avseendet att jag har sett till kontexten. Jag 
har nämligen satt de synsätt eller idéer jag funnit i mitt empiriska material i relation till 
en omgivande kontext, i form av politikers uttalanden om minoritetsbefolkningen. 
 
Jag har med min studie velat förflytta fokus från minoritetsbefolkningen till 
biblioteksfältet, för att försöka undersöka de senares åsikter och synsätt. Till min 
empiriska undersökning valde jag ut 72 artiklar mellan åren 2000-2005 ur två av de 
största danska bibliotekstidskrifterna, Bibliotekspressen och Danmarks Biblioteker. 
Slutligen analyserade jag 38 stycken texter. Jag har redogjort för hur man i tidskrifterna 
skriver om barn, ungdomar och vuxna från minoritetsbefolkningen och har funnit att 
beskrivningarna av dessa grupper skiljer sig åt. När det skrivs om barn förmedlas en 
bild av att de är offer och behöver hjälpas. Det handlar ofta om att biblioteken kan 
främja deras språkutveckling och lära dem vad dansk kultur och barnkultur innebär. Det 
finns flera artiklar som beskriver dessa användare på ett positivt sätt. Ungdomar 
beskrivs däremot till övervägande del som ett störande och problematiskt inslag på 
biblioteken. Jag har funnit att det i vissa artiklar gällande ungdomars bråkiga beteende 
inte ges andra förklaringar än att de är exempelvis ”araber” eller 
”andengenerationsindvandrere”. Men det finns artiklar som lyfter fram samhälleliga 
förhållanden som möjliga förklaringar på olika slags problematik. Vuxna beskrivs ofta 
som annorlunda beträffande barnuppfostran och ute i arbetslivet. När det skrivs om 
minoritetsbefolkningen i allmänhet, det vill säga utan att fokusera på en viss 
ålderskategori, finner jag flera artiklar som betonar vikten av att se användarna som 
individer, snarare än att etniska minoriteter som grupp bör behandlas på ett visst sätt på 
folkbiblioteken.  
 
Jag har ifrågasatt och diskuterat centrala begrepp som i de två folkbibliotekstidskrifterna 
ofta förknippas med minoritetsbefolkningen. Det gäller begrepp såsom kultur och 
etnicitet. Jag har funnit att dansk kultur sällan ifrågasätts eller diskuteras i de två 
tidskrifterna. Men, till skillnad från vad jag funnit bland politikers uttalanden, är det 
några artiklar som gör det. En likhet jag tycker mig finna i tidskrifterna och politikers 
uttalanden är att muslimer pekas ut som ett problematiskt inslag i det danska samhället. 
En annan likhet är att ”dansk kultur” framstår som en självklarhet eller som lösningen 
när minoritetsbefolkningen kommer på tal. Jag anser dock att frågan kvarstår vad den 
danska kulturen ska, kan eller bör innehålla. 
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