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Abstract: The Living library started in Denmark at the festival of Roskilde in 2000. It
was initiated by the youth organisation ”Stop volden” (”Stop the violence”). Since 2005
the idea of lending a human being who represents a prejudice has also become a
practice in a few public libraries in Sweden. I found it interesting to analyse the Living
library in relation to the mission of diversity in the public library.

The concept of the Living library and its rhetorics about prejudices and meetings are
analysed from The Living Library Organiser’s Guide, published by the Nordic council
of Ministers. The rhetorics are related to the practice in the public library,
methodologically based on an inquiry and interviews with four librarians and one living
book.

The results from my research indicate that the Living library is part of the politics of
cultural diversity, a creed that supports the idea of recognizing diverse cultures in order
to gain knowledge, understanding and a peaceful coexistence in society. The main
impression of the rhetorics of the handbook indicates however that the cultural
representation of the event is essential and static. The other as different and opposed to
an implicit norm is therefore reproduced. The public library however shows a different
way where the representation of stereotypes is less obvious and the actual meeting
between human beings is essential. The results from this study indicate that the Living
library is a way for the public library to market itself as an organisation associated with
human rights and a new exciting image.
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kulturstudier, argumentationsanalys, identitetspolitik
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1. Inledning

Första gången jag hörde talas om ett Levande bibliotek var i samband med en kurs i
användarstudier på Bibliotekshögskolan i Borås. Någon hade klippt ut en artikel om
utlån av människor som framställdes som representanter för olika fördomar på ett
bibliotek i Danmark. Jag tyckte att arrangemanget lät både intressant och provocerande
på samma gång. Syftet att motverka fördomar och diskriminering är en viktig samhälls-
angelägenhet, men samtidigt tycktes metoden att peka ut vissa kategorier av människor
som fördomsobjekt problematisk inom en bibliotekskontext.

Mitt intresse av att skriva magisteruppsats om Levande bibliotek väcktes framförallt i
samband med studier av postkoloniala teorier inom biblioteks- och informations-
vetenskap. Postkoloniala perspektiv har framförallt etablerats inom litteraturvetenskap-
liga studier, där man belyst hur den västerländska litteraturen från 1800-talet och framåt
varit en del av det koloniala och civiliserande projektet. Det postkoloniala fältet är
relativt nytt inom en svensk kontext, men har på kort tid fått en stor betydelse inom
olika kulturstudier som har ett kritiskt synsätt. (Lundahl 2002, s. 9f, 16) Eftersom
postkoloniala teorier handlar om rättvisefrågor utifrån ett minoritetsperspektiv anser jag
att de är särskilt användbara för att analysera Levande bibliotek som kulturarrangemang
på folkbibliotek.

Nordiska Ministerrådets dokument Det levande biblioteket – Handbok för arrangörer
(Handboken) har format min förståelse för arrangemanget i teorin, men det är på Malmö
stadsbibliotek som förståelsen för dess praktik växt fram.

Levande bibliotek har varit föremål för mycket medial uppmärksamhet och de
utvärderingar jag fått ta del av visar att folkbibliotek som arrangerat ett Levande
bibliotek är mycket nöjda med arrangemanget.1 Men trots de positiva omdömena har
endast ett fåtal svenska folkbibliotek valt att arrangera ett Levande bibliotek, vilket
väckte min nyfikenhet att analysera Levande bibliotek som mångfaldsuppdrag.2

Folkbibliotekets betydelse för integrationspolitiken har problematiserats i magister-
uppsatser, men dessa fokuserar uteslutande på kategorin ”invandrare”. Jag väljer istället
att analysera det Levande bibliotekets idé och pratik som en del i en vidgad mångfalds-
relaterad samhällskontext. Min studie är således en del i det som Joacim Hansson kallar
det institutionella paradigmet inom biblioteks- och informationsvetenskapen, vilket
innebär att jag betraktar folkbiblioteket ur ett samhällsperspektiv (Hansson 2001, s. 83).
Liksom Hansson menar jag att:

[…] ingen organisation fungerar i ett vakuum, utan måste analyseras i relation till sin omgivning
och att det finns en direkt men komplicerad relation mellan bibliotekens utformning av sina verktyg
och verksamhetsformer och de sociala sammanhang i vilka de fungerar. (Hansson 2001, s. 83)

                                                  
1 De utvärderingar jag refererar till har jag fått från Malmö stadsbibliotek. Övriga utvärderingar är snarare omdömen
i svar på den enkät jag skickade till diverse svenska folkbibliotek som arrangerat ett Levande bibliotek.
2 Utgångspunkten för diskussionen om folkbibliotekets uppdrag är, utöver styrdokumenten, två aktuella artiklar som
publicerades på Svensk Biblioteksförenings hemsida i april 2008:”Forskardag om folkbibliotekens uppdrag – en
dokumentation” och ”Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekets betydelse för integration”.
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Som en följd av samhällets globalisering och ökade migration av människor från många
olika delar av världen, präglas EU-ländernas kulturpolitik av en mångfaldsrelaterad
politik i syfte att motverka diskriminering och marginalisering av utsatta grupper i
samhället. Den socialdemokratiska regeringen i Sverige har exempelvis startat olika
kampanjer för att motverka fördomar.3 Folkbiblioteken har med utgångspunkt i
lagstiftning mot diskriminering och i kulturpolitiska styrdokument på olika sätt
införlivat mångfaldsarbetet i sin verksamhet.

Inom det postkoloniala fältet pekar forskarna på att kunskapsproduktionen i det
västerländska samhället skapas kring dikotomier, där kategorier som t ex man och
kvinna, natur och kultur förstås i relation till sin motsats. I föreställningen om de andras
olikhet uppstår således dikotomier i ett ”vi” som i relation till ett ”dem” både skapar och
befäster normen i samhället. Mångfaldens retorik handlar om att vi ska acceptera
kulturell olikhet. En fara med att föra en olikhetsinriktad mångfaldspolitik kan därför
vara att man riskerar att befästa olikheter mellan grupper istället för att främja
integration.4

1.1 Levande bibliotek – från festival till nätverk för bibliotek

Det första Levande biblioteket arrangerades på Roskildefestivalen 2000 på initiativ av
den ideella föreningen ”Stopp volden” i Danmark och har sedan dess fått stor
uppmärksamhet i media, vilket resulterat i flera större arrangemang under olika
festivaler i en rad europeiska länder. I Nordiska ministerrådets handbok för arrangörer
beskrivs ramarna för ett Levande bibliotek. Läsaren lånar en människa som får
representera en samhällskategori som det ofta förekommer fördomar kring. Muslimer
eller araber representerar fördomar kring religion och etnisk bakgrund, medan homo-
sexuella representerar de fördomar som kan kopplas till sexualitet. Hemlösa eller
funktionshindrade personer är exempel på ännu ett par vanligt förekommande kategorier
som rekommenderas som Levande böcker. Men även fördomar kopplade till vissa yrken
som t ex poliser är vanligt förekommande böcker. Lånet sker under 45 minuter och ofta
bjuds både läsaren och den levande boken på fika i vad som framställs som en säker och
trygg miljö. Läsaren kan även ta del av fördomar om den bok de valt i en katalog, som
de sedan kan diskutera med den Levande boken. (Handboken, s. 9, 35f)

I Sverige introducerades Levande bibliotek för svenska bibliotek på Bokmässan i
Göteborg 2005 och genom artikeln ”Låna en fördom - och bli kvitt den!” som
publicerades i DIK- forum.5 Malmö stadsbibliotek var det första svenska bibliotek som
arrangerade ett Levande bibliotek och då i samband med Malmöfestivalen, och därefter
vid återkommande tillfällen inne i biblioteket, först under parollen ”Låna en fördom”,
senare under den mer neutrala benämningen ”Låna en levande bok”.

Australiensisk TV uppmärksammade The Living library i en TV-show, där tre aktörer
från Malmö stadsbibliotek intervjuades i direktsändning. Filmen har visats vid ett flertal
tillfällen på Malmö stadsbibliotek både för personal och för låntagare i samband med
utlån av levande böcker. Levande bibliotek har alltså tack vare Malmö stadsbibliotek
                                                  
3 Kampanjer för att motverka fördomar är exempelvis  ”Sverige mot rasism”, ”Fördomsturnén”, ”Alla lika olika” . Se
respektive nätadresser under elektroniska referenser.
4 Se t ex de los Reyes’ Mångfald och differentiering (2001) och Olikhetens paradigm (2005)
5 Heick, Gunilla: ”Låna en fördom! – och bli kvitt den” i DIK-forum nr 3, 2005
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blivit mycket uppmärksammat och omskrivet i både svensk och internationell media,
vilket resulterat i ett flertal ”Living libraries” utanför Nordens gränser.6 Arrangemanget
finns nu exempelvis i Australien, Storbritannien, USA, Japan och Brasilien. Intresserade
kan ta del av verksamheten på en officiell hemsida.7 Här kan man följa hur
arrangemanget sprids vidare såväl nationellt som internationellt genom nätverk för LB.
Även i Sverige finns sedan i december 2007 ett nätverk för de bibliotek som är
intresserade av att låna ut en levande bok. Det är Malmö stadsbibliotek som är
initiativtagare till nätverket ”Låna en levande bok”, som återfinns på Svensk
biblioteksförenings hemsida.

1.2 Problemformulering

Det Levande biblioteket (LB) vill utmana och få oss att reflektera över våra fördomar
och stereotyper genom möten och dialog med minoriteter, som framställs som utsatta
och särskilda. Men arrangemanget kan med ett postkolonialt synsätt kritiseras för att
vara kontraproduktivt, eftersom det i ett större samhällsperspektiv riskerar att befästa
olikheter genom att reproducera föreställningar om de andra som annorlunda i
förhållande till en norm. Särartspolitik innebär ju också en skillnadspolitikens dilemma,
vilket särskilt framhålls av postkoloniala kulturforskare. Samtidigt kan LB också ses
som en möjlighet att överskrida normernas begränsning, eftersom det syftar till att vidga
acceptansen för en mångfald av uttryck. Det är just denna inneboende ambivalens som
jag funnit intressant att lyfta fram i denna magisteruppsats.

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att problematisera Levande bibliotek som mångfaldsuppdrag
i en folkbibliotekskontext genom att synliggöra olika röster om arrangemanget. Detta
gör jag genom att först analysera de centrala resonemang som förs kring fördomar och
möten i Handboken och därefter relatera resultatet till folkbibliotekets praktik och
mångfaldsuppdrag.

Min frågeställning:

1.Vilka föreställningar förmedlas i retoriken kring fördomar och möten i det Levande
biblioteket som idé och hur kan föreställningarna relateras till folkbibliotekets praktik?

2. Hur förhåller sig föreställningarna om det Levande biblioteket till ett
mångfaldsuppdrag på folkbibliotek?

3. Hur kan Levandet bibliotek förstås i ljuset av postkolonial teori?

                                                  
6 Genom svaren på en enkätfråga till samtliga svenska folkbibliotek fick jag veta att många folkbibliotek hade
inspirerats av just Malmö stadsbibliotek vid genomförandet av ett Levande bibliotek. I en intervju med ansvariga på
Malmö stadsbibliotek fick jag veta att man dagligen får samtal från olika länder som är intresserade av att arrangera
ett Levande bibliotek. De senaste länderna som visat intresse är Japan och Korea. I en svensk kontext finns t ex
”Fördomsbiblioteket” i Riksutställningars version. Det senaste Levande biblioteket anordnade Malmö högskola som
samarbetade med Malmö stadsbibliotek under Malmöfestivalen 2008. De lånade ut forskare som man kunde samtala
med kring olika teman. Dessa teman kunde t ex vara konflikter, och hade alla anknytning till ämnen på Malmö
högskola. I anslutning till varje tema anordnades även olika workshops där såväl unga som gamla kunde delta.
Arrangemanget var väldigt välbesökt.
7 http://living-library.org/Links.html.
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Den första frågan besvaras i två etapper i analysavsnitten. Först görs en textanalys av
Nordiska ministerrådets Det levande biblioteket – Handbok för arrangörer
(Handboken). Resultaten relateras sedan till intervjuanalyserna där sista delen av fråga
ett besvaras.

Den andra frågan besvaras genom att relatera resultaten från intervjuanalysen med mina
informanter till de styrdokument som ligger till grund för verksamheten.

Den tredje frågan är ställd på metanivå och besvaras i ett avslutande diskussionskapitel
där resultat och slutsatser från analysen av hela mitt empiriska material diskuteras
utifrån postkoloniala perspektiv.

1. 4 Avgränsning

Min studie handlar om det levande bibliotekets idé och dess praktik i en svensk
folkbibliotekskontext. Förståelsen söker jag dels i en postkolonial och mångfalds-
relaterad samhällskontext, men framförallt undersöks retoriken kring fördomar och
möten i text och tal om arrangemanget.

1.5 Mångfaldsrelaterade begrepp

Eftersom min uppsats är förankrad i en mångfaldskontext är det viktigt att definiera
vissa centrala begrepp. Jag använder mig här av sociologen och professorn i
internationell migration och etniska relationer, Charles Westins begreppsförklaringar.
Mångfald, integration, rasism och andra ord (1999) utgiven av Socialstyrelsen syftar
till att både definiera och problematisera begreppen samt relatera dem till andra
begrepp. (Westin, 1999 s. 7, 12, 16, 23ff, 27f, 31, 53ff, 91ff )

Etnicitetsbegreppet används bland annat om identiteter, kategorier, grupper, kollektiv
och relationer. Den etymologiska betydelsen härrör från det grekiska ordet ethnos, folk.
Etnisk identitet kan definieras som en kollektiv identitet som både är medvetet
självupplevd och bekräftad av andra. Den etniska identiteten aktualiseras i möten,
medan etnisk kategori syftar mer på en extern klassificering utan samma förankring hos
individen.

Identitetsbegreppet är centralt inom samhälls- och beteendevetenskapen och uttrycker
ett komplext förhållande kring människors upplevda kategorisering. I möten mellan
olika kulturer aktualiseras frågan om människors identitet på två sätt. Dels på ett
existentiellt, upplevelsemässigt plan, dels ett politiskt plan, i samhällets behov av att
identifiera och kontrollera människor. Identitet har blivit ett viktigt politiskt begrepp,
speciellt för minoritetsgrupper som vill framhålla sin särart.

Integrationsbegreppet har ersatt den tidigare förda assimilationspolitiken i Sverige och
används framförallt i tre olika betydelsekontexter. Den mest generella betydelsen
handlar om sammanhållning i gemensamma samhälleliga normer och värderingar. Den
andra betydelsen syftar framförallt på kulturella och etniska minoriteters delaktighet i
samhällsgemenskapen. I den tredje betydelsen kan integration också beteckna en
process genom vilken etniska och kulturella minoriteter inlemmas i samhället.
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Kategorisering bygger på en föreställning om likhet, vilket samtidigt innebär att man
bortser från andra aspekter som inte uppfattas som gemensamma. En viktig distinktion
är mellan ”självkategorisering” och ”kategorisering utförd av andra”, men sociala
grupper förutsätter båda delarna för sin existens. När det handlar om kategorisering av
människor är det viktigt att fråga sig vem det är som formulerar kategoriseringen och i
vilket syfte. Kategoriseringar är både ett redskap för att synliggöra orättvisor i
samhället, men kan också ses som ett maktredskap, ett sätt att fixera individer i en
grupptillhörighet. Att kategorisera och klassificera olika företeelser, objekt eller
individer är nödvändigt för att få kunskap.

Minoritet betyder ett mindre antal och kontrasteras mot majoritet. Ofta används
begreppen ifråga om befolkningsgrupper och relateras då till maktfördelningen i
samhället. Det finns olika slags minoriteter. En traditionell definition av
minoritetsbegreppet avser endast nationella minoriteter som varit bofasta i landet under
lång tid. I Sverige gäller detta samer, judar, romer och tornedalsfinnar. Men avvikelse
från majoritetsbefolkningen kan även handla om olikheter i livsstil, sexuella preferenser
eller behov av olika slag. I denna kontext finns grupper som har stabila, etniska,
kulturella, religiösa eller språkliga kännetecken och traditioner som man värnar om
inom gruppen och som skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Historiskt har minoriteter
ofta utsatts för förtryck av majoriteten. Men det finns också exempel på det motsatta
förhållandet, när en minoritet som den i Sydafrika under apartheid innehade makten
över en majoritet. Definitionen av minoritet behöver således inte inbegripa förekomsten
av förtryck.

Mångkulturalism/mångfald är två centrala begrepp för att beskriva dagens svenska s. k.
mångkulturella samhälle. Det är viktigt att göra en distinktion mellan ett deskriptivt och
ett normativt sätt att använda begreppen. Mångkulturalism används i deskriptiv
bemärkelse som en beskrivning av samhällets etniska och kulturella mångfald, medan
det i normativ bemärkelse syftar på ett politiskt eller filosofiskt samhällsideal. Den
senare användningen har ersatt ett assimilationspolitiskt ideal. Mångfaldsbegreppet
används oftast i normativ betydelse när det relaterar till integration och syftar alltså på
ett önskvärt tillstånd vad gäller etnicitet, kön och ålder i samhällsstrukturen. Begreppet
managing diversity, som kan översättas till mångfaldshantering, syftar på att motverka
diskriminering och segregering som en negativ följd av etnisk mångfald.

Mångfaldsbegreppet har sin grund i en samhällssyn som bygger på att det finns
skillnader mellan individer, inte grupper, gällande etnicitet, ålder, kön, sexuella eller
sociala aspekter. Mångfaldshantering handlar om att hitta nya lösningar och initiativ för
att skapa ett bättre samhälle för alla.
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2. Tidigare forskning och litteraturöversikt

Levande bibliotek handlar om mångfald som i förlängningen syftar till integration,
varför jag framförallt sökt dokument där folkbibliotek analyseras utifrån denna kontext.
Att folkbibliotek och mångfald inte är ett lika prioriterat forskningsområde i Sverige,
som exempelvis i USA, England och Danmark blev snart tydligt. I Sverige är det främst
den mångkulturella skolan som problematiserats, varför jag även sökt relevant litteratur
och uppslag här. Det finns däremot ett flertal magisteruppsatser om svenska
folkbibliotek och integration som även belyser mångfalds/mångkulturaspekten.

2.1 Folkbibliotek och kulturell mångfald

Integration och mångkulturbegreppen väcker associationer till den heterogena samhälls-
grupp som kategoriseras som ”invandrare”, vilket också är studieobjekt i de dokument
jag funnit om folkbibliotek som relateras till denna kontext. Genom att istället använda
mig av begreppen mångfald och minoritet vill jag försöka nå bortom begränsningen i
dikotomin ”invandrare”/”svensk”. Minoritet är också det begrepp som den levande bok
jag intervjuat väljer som benämning för sin kategori och andra marginaliserade grupper
i samhället. I Bibliotekslagens åttonde paragraf står det att folk- och skolbibliotek
särskilt ska uppmärksamma funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter
genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former som är anpassade
efter dessa gruppers behov (Bibliotekslag 1996:1596, min kurs.), men utan att närmare
definiera vilka minoritetsgrupper som åsyftas eller vad dessa behov kan vara.

Den danska kultursociologen Dorte Skot-Hansen har skrivit ett par intressanta artiklar
där hon förespråkar kulturell mångfald. I artikeln ”Danish Cultural Policy – from
monoculture towards cultural diversity” (2002) är det danska samhället föremål för
analys. Artikeln ”The public library between integration and cultural diversity” (2002)
handlar direkt om folkbiblioteket och bygger till sitt innehåll på den föregående artikeln.
Skot-Hansen kritiserar den mångkulturella politiken, som hon menar varit för statisk,
och endast bygger på olikhet och gränser mellan kulturer. Även om kontexten är dansk
så finns här flera paralleller till svensk mångfaldspolitik, som också betonar kulturers
olikhet. En annan parallell är att även Sverige är ett land där kulturpolitiken tidigare
präglats av en monokulturell hållning. Kulturell mångfald är enligt Skot-Hansen ett
begrepp som bättre lyckas fånga samhällets hybriditet, där inget är ”rent” eller
”autentiskt” och där vi kan sträva efter en mer kosmopolitisk anda, där vi inte enbart ser
de andra som exotiska, utan även riktar blicken mot oss själva och försöka se oss själva
i den andre.  Konst och kultur kan fylla denna funktion, menar Skot-Hansen.

I artikeln ”The public library as a meeting place – in a multicultural and digital context:
the necessity of low-intensive meeting places” (2005) argumenterar Ragnar Audunson
för att folkbibliotek har en viktig roll som demokratisk mötesplats i ett mångkulturellt
och digitalt samhälle där individualisering och fragmentisering tenderar att förstärka
skillnader mellan människor. Mångkultur och kulturella skillnader syftar i artikeln inte
enbart på personer med annan bakgrund än norsk, utan även på social tillhörighet, ålder
och utbildning. Med högintensiv mötesplats avses de platser där den enskilda
människan möter likasinnade och tillbringar största delen av sitt aktiva liv. Det kan
exempelvis vara arbetsplatsen, familjen eller en intresseförening. Lågintensiva
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mötesplatser är istället arenor där man utsätts för andra människors värderingar och
intressen och fyller enligt Audunson en viktig demokratisk funktion i det lokala
samhället.

Folkebiblioteket som forvandlingsrum. Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og
medielandskapet i red. av Leif Emerek, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-
Hansen (2006) belyser folkbibliotekets förändrade värdegrund utifrån tre olika
grundteman som alla är en del av bibliotekets nya identitet: förändring som ett
permanent tillstånd, individen som subjekt och upplysning och upplevelse. Här finns
tydliga paralleller som kan användas för att förstå LB som del av folkbibliotekets nya
identitet. Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens kapitel ”Oplysning i
senmoderniteten” tar sin utgångspunkt i ett helt annat sätt att se på upplysning än det
som traditionellt varit gängse i folkbibliotekets kontext. Upplysning kopplas nu till
förändring i motsats till stabilitet. Upplysning kopplas också till biblioteket som
kunskaps- och lärocentrum och begrepp som livslångt lärande och informations-
samhälle. Reflexivitet är ett begrepp som alltmer nämns i upplysningssammanhang.
Själva biblioteket går också att se som förmedlare av en ökad reflexivitet.  (Jochumsen
& Hvenegaard Rasmussen, 2006, s.12, 16f)

Om folkbibliotek och integration har det skrivits ett flertal magisteruppsatser inom
biblioteks- och informationsvetenskap. Ett urval av dessa och de resultat de kommit
fram till finns nu presenterade i en aktuell forskningsöversikt som återfinns på Svensk
Biblioteksförenings hemsida. Det är konsulten Peter Almerud som på uppdrag av
Svensk Biblioteksförening skrivit forskningsöversikten ”Framgångsrikt, men förbisett.
Om bibliotekets betydelse för integration”, daterad april 2008. Syftet är att lyfta fram
folkbibliotekens betydelse för integration och understryka vikten av ett nationellt erkänt
integrationsuppdrag för folkbiblioteket.

I magisteruppsatsen Folkbibliotek: en väg till integration (2003) framhålls Taylors idéer
om identitetspolitik och erkännande som betydelsefull för integrationen. Hawar
Hamarashid som studerat biblioteket Väster i Lund, drar slutsatsen att folkbiblioteket
bidrar till integration. Programverksamhet som speglar invandrares kultur och beståndet
av litteratur på det olika språk lyfts fram som exempel på att verksamheten bekräftar
människor med annan kulturell bakgrund.  I min egen studie anser jag däremot att det är
viktigt att problematisera särartspolitiken och intresserar mig istället för på vilket sätt
människors identitet blir bekräftad.

Den magisteruppsats som jag bedömer som mest relevant för min egen analys och
synsätt är författad av Ulla Ekblad och Madeleine Padellaro (2005) Bibliotekets roll i
integrationspolitiken. Ett postkolonialt perspektiv. Här problematiseras istället Taylors
särartspolitik och menar att den kan leda till en betoning av skillnader som istället
befäster rådande maktstrukturer i samhället. I uppsatsen studeras folkbibliotekets
styrdokument för att se om de kännetecknas av ett monokulturellt eller ett interkulturellt
perspektiv på kultur. Mångkultur betraktas här som ett monokulturellt synsätt i
motsättning till ett interkulturellt synsätt som har en processinriktad syn på kultur.
Uppsatsförfattarnas resultat visar att styrdokumenten präglas av ett monokulturellt och
normbaserat perspektiv. De visar också att olika kategoriseringar förstärker den
marginaliserades roll som annorlunda i förhållande till normen och bidrar till att
reproducera ett dikotomiskt Vi och Dem – tänkande, vilket befäster rådande
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maktförhållanden i samhället. Dessa resultat är intressanta att relatera till min
diskussion om LB som mångfaldsuppdrag.

En annan relevant magisteruppsats är Linda Wagenius (2004) Mångkulturell
bibliotekariekompetens. En litteraturstudie och intervjuer med bibliotekarier och chefer
vid Malmö stadsbibliotek. Uppsatsen utgår ifrån en socialkonstruktivistisk metod där
syftet är att undersöka hur biblioteken ser på etnicitet i ett mångkulturellt samhälle.
Uppsatsen är intressant när det gäller att bedöma hur ledningen resonerar kring
mångfald och kulturskillnader på just det bibliotek som även jag valt för min analys.
Wagenius resultat visar att i den mångfaldsuppfattning som respondenterna på Malmö
stadsbibliotek ger uttryck för, är det bibliotekets användare som får representera det
mångkulturella. Mångfaldsbegreppet används i första hand deskriptivt av
informanterna, det syftar på en beskrivning av omvärlden och är inte ett uttryck för den
egna verksamheten eller organisationen, menar uppsatsförfattaren. Detta ser jag som ett
anmärkningsvärt resultat som kan få konsekvenser för mångfaldsarbetet på biblioteket.

Det finns en magisteruppsats som handlar om LB och som jag därför förhåller mig till
i min egen studie. Karin Tedenbrandt Hegnelius (2008) Döm inte boken efter omslaget
– en fallstudie om det Levande biblioteket, har varit en källa till relevanta referenser i
min egen uppsats, men i övrigt är våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter
olika.8 Magisteruppsatsen är en fallstudie från två olika folkbibliotek i Sverige och
syftar till att ta reda på vilken betydelse LB får för dess tre aktörer: bibliotekarier,
levande böcker och läsare. Betydelsen diskuteras också i ett samhällsperspektiv, vilket
haft viss relevans för min egen studie i litteratururvalet. Teoretiskt förankras uppsatsen i
Skot-Hansens ofta citerade biblioteksmodell: biblioteket som kulturcentrum, kunskaps-
centrum, informationscentrum och socialt centrum. Resultaten sammanfattas med att
LB relateras till Skot-Hansens biblioteksmodell, vilket jag bedömer som en relevant
koppling till LB. I analysen kopplar uppsatsförfattaren olika teman till Skot-Hansens
biblioteksmodell. Fördomsbekämpning kopplas till kunskapscentrum, identifika-
tion/identitet till kulturcentrum och personlig kontakt till socialt centrum. I min egen
studie problematiseras däremot såväl fördoms- och kunskapsbegreppen som kopplingen
mellan dem.

Bildningens förvandlingar (2007) i red. av Bernt Gustavsson, professor i pedagogik och
demokrati vid Örebro universitet, är en övergripande bok om synen på bildning i dagens
globaliserade värld. Den söker bl a svar på förhållandet mellan individ och gemenskap.
Stefan Johnsson, docent i Tema Etnicitet, tar upp idén med ett postkolonialt
bildningsideal, som är intressant i en diskussion om vad ett Levande bibliotek som
mångfaldsuppdrag kan vara och som jag därför avslutningsvis tar upp i
diskussionsavsnittet.

                                                  
8 Jag betraktar min uppsats som ett viktigt komplement till den bild av LB som förmedlas i Tedenbrandts uppsats, då
den tillför ett kritiskt perspektiv med en diskussion om de kulturpolitiska begrepp som inte problematiseras i
Tedenbrandts uppsats.
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2.2 Folkbibliotekens uppdrag

Att folkbibliotekets uppdrag inte är alldeles tydligt föranledde i april 2008 Svensk
Biblioteksförening att genomföra en särskild forskardag om just folkbibliotekens
uppdrag.9 Tre viktiga frågor som debatterades under forskardagen var ”Hur ser
folkbibliotekets uppdrag ut idag? Hur har det förändrats? Vem formulerar egentligen
vad folkbiblioteken ska hålla på med?”10 Joacim Hansson var i egenskap av
universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås inbjuden som en av föreläsarna.
Hansson sammanfattar folkbibliotekens utmärkande kännetecken enligt följande:

1. En politiskt styrd institution
2. Hög grad av självständighet
3. En ideologisk institution
4. Stor trendkänslighet och mottaglighet för omvärldens influenser
5. Stark lokal prägel och variation

Hansson menar att användarna har blivit en viktig grupp att räkna med när det gäller att
formulera biblioteksuppdraget. Han understryker dessutom att det finns en överdriven
tilltro till användarstyrda bibliotek idag. Resonemanget kan relateras till min intervju
med de ansvariga bibliotekarierna, där de framhåller att LB planeras utifrån
användarnas utvärderingar och önskemål om levande böcker och att användarna därmed
styr urvalet. Under intervjun lyftes användarnas resonemang och föreställningar om
mötet fram vid sidan om bibliotekariernas egna argument.

Joacim Hanssons föredrag11 handlade om folkbibliotekens olika identiteter och hur de
förändrats över tid och är därför intressant att belysa i en diskussion om uppdraget.
Hansson menar att identiteten som folkbildningsinstitution var som starkast mellan 1900
och 1960-talet. Därefter, menar han, förändrades folkbibliotekets identitet som en följd
av ett radikalt politiskt klimat och blev istället en kulturinstitution. Under 1980- och
1990-talen liknar Hansson folkbiblioteket vid ett serviceföretag, vilket han ser som en
följd av nya politiska diskussioner och påbud. Alltsedan 1990-talet kan man se två olika
riktningar, menar Hansson: dels blir folkbiblioteket en pedagogisk resurs och fungerar
då som ett stöd för olika typer av utbildningar, dels blir det en minnesinstitution.
Däremot är den folkbildande identiteten inte längre lika tydlig. Hansson menar att de
folkbildande initiativen istället satsas på särskilda grupper, t ex kategorin invandrare.
Men som helhet prioriteras informationsbehov framför demokratisk bildning menar
Hansson. Han understryker även att folkbiblioteket i alla tider haft en framträdande
identitet som mötesplats.

Folkbiblioteket som en mötesplats där alla är välkomna är något som framhålls i
forskning om folkbibliotek och mångfald. Ragnar Audunson diskuterar betydelsen av
lågintensiva mötesplatser där människor kan ta del av andras värderingar, vilket främjar
tolerans och gemenskap. Han menar att folkbiblioteket har potential att vara en sådan
mötesplats. (Audunson 2004) Dorte Skot-Hansen betonar också folkbibliotekets ökade
                                                  
9 Ett sammanfattande dokument publicerades kort därefter på Svensk Biblioteksförenings hemsida:
http://www.biblioteksforeningen.org/ Även i BBL nr 4 2008 publicerades en artikel om folkbibliotekets uppdrag.
10 BBL 2008: 4, s. 44.
11 Hansson, Joacim (2008): ”Folkbildning, utbildning, avbildning – om folkbibliotekens roll i dagens samhälle s. 9 i
Folkbibliotekets uppdrag – en dokumentation återfinns på Svensk Biblioteksförenings hemsida under forskning.
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betydelse som mötesplats och som socialt rum och ser detta som en konsekvens av
bristen på andra offentliga mötesplatser i samhället som är fria från kommersiell
påverkan. Men i Skot-Hansens resonemang finns ett klart avståndstagande från idén
med bibliotek som ett rum för värdegemenskap. Hon menar att det inte är bibliotekets
uppgift att definiera sådana värden och att bibliotek istället bör vara värdeneutrala.
Dessa tankar utvecklar hon i kapitlet ”Folkebiblioteket i civilsamfundet –
civilsamfundet i folkebiblioteket” som ingår i antologin Det siviliserte
informasjonssamfunn – folkebibliotekernes rolle ved ingangen til en digital tid. (Skot-
Hansen 2001, s. 55f)

Konsulten Peter Almerud, som också var inbjuden till forskningsdagen om
folkbibliotekens uppdrag, framhåller folkbibliotekens betydelse för integrationen i sin
forskningsöversikt Framgångsrikt men förbisett – folkbibliotekets betydelse för
Integration,12 och menar därför att det behövs ett tydligt nationellt uppdrag inom viktiga
politiska områden för att kunna tillvarata den kompetens som finns. Almeruds översikt
bygger till största delen på magisteruppsatser i ämnet. Almerud pekar på att
bibliotekslagen inte nämner att bibliotek har ett uppdrag att arbeta med integrations-
frågor, trots att forskning visar att folkbibliotek är betydelsefulla för personer med
annan bakgrund i mötet med det svenska samhället. Almerud konstaterar alltså att
biblioteken är betydelsefulla för integrationen, trots att de inte har det som uppgift.
Problemet är att politiker inte uppmärksammar bibliotekens betydelse för integration.
Sammanfattningsvis konstaterar Anna Kåring Wagman, forskningsansvarig på Svensk
Biblioteksförening, att ”Något hårddraget kan biblioteken alltså sägas göra saker som
inte tillhör uppdraget, samtidigt som de låter bli att göra sådant som ska ingå.”
(Biblioteksbladet: 4 2008) 13

2.3 Mångfald i kulturpolitiken

Rapporten Tid för mångfald (2004) är en studie av de statligt finansierade
kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald. Det är Mångkulturellt
centrum i Botkyrka som utfört studien på uppdrag av Kulturdepartementet. Metoden
bygger på enkät- och intervjuundersökningar samt granskning av myndigheters
årsredovisningar och verksamhetsberättelser för 2002 och 2003 och visar att arbetet
med etnisk och kulturell mångfald gick mycket långsamt och var lågt prioriterat under
denna tid. Rapporten presenterar förslag till förbättringar i mångfaldsarbetet som att
införa tydigare rutiner och ökad dialog samt att ge representationsfrågorna ökad
prioritet. Även om studien inte innefattar biblioteket så har den relevans för hur man
kan se på hur folkbibliotek resonerar kring mångfaldsfrågor.

Hans Ingvar Roth, professor i pedagogik och docent i etik, problematiserar
mångkulturbegreppet i Mångkulturalismens utmaningar (2005). Roth  diskuterar
mänskliga rättigheter som universell värdegrund och samhällets utsatta grupper utifrån
deras specifika problematik med hjälp av de sociologiska begreppen positiv/negativ
närhet respektive positiv/negativ distans. Negativ närhet kan t ex handla om påtvingade
seder eller språk. Som exempel tar Roth upp romska grupper som drabbats av detta i det
svenska samhället. Den allvarligaste formen av negativ distans mellan olika
                                                  
12 Återfinns på Svensk Biblioteksförenings hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/
13 I detta nr av BBL sammanfattar Anna Kåring Wagman forskningsdagen om folkbibliotekets uppdrag.
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samhällsgrupper en avhumaniseringsstrategi som kan leda till etnisk utrensning och
folkmord. En mildare, men likaledes oacceptabel, form av negativ distans som många
minoritetsgrupper måste förhålla sig till är marginalisering i form av diskriminering.
Konsekvenserna på samhälleligt plan innebär att de minoriteter som drabbas ställs
utanför samhällsidentiteten. (Roth 2005, s. 27ff) Roth förespråkar positiv närhet/distans
som riktlinjer för minoritets- och integrationspolitiken. Som exempel på positiv närhet
tar Roth upp mänskliga rättigheter som värdegemenskap och kulturell samexistens där
dialog leder fram till gemensamma gruppöverskridande normer. (Ibid., s. 50ff, 167f)

Filosofen Charles Taylors essä ”Det mångkulturella samhället och erkännandets politik”
är mycket omdebatterad inom samhällsvetenskapen och integrationspolitiken. Taylor
hävdar att ”mångkulturalismens” politik måste betraktas som ett behov och ett krav på
erkännande från olika ”underordnade” minoritetsgrupper i samhället. Han menar att
kravet på erkännande blir meningsfullt genom att erkännande och identitet kopplas
ihop. Erkännandets politik har blivit ett slagkraftigt verktyg inom vad som kallas
identitetspolitik eller särartspolitik. Samtidigt menar kritikerna att särartspolitik är
problematisk, eftersom det handlar om att bli erkänd för sin skillnad. Postkoloniala
teoretiker är skeptiska till särartspolitik, eftersom det kan förstärka den andres
utanförskap på bekostnad av främjandet av integration.

Två böcker har betytt särskilt mycket för min teoretiska förståelse och tillämpning av
analysen av fördomar och möten i ett postkolonialt perspektiv. Den ena är
Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det
mångkulturella samhället. (1999) i red. av Eriksson et al., vilket är en grundläggande
och viktig bok om globalisering och mångkultur i statsvetenskap. Här är det särskilt
Stuart Halls artikel ”Kulturell identitet och diaspora”, där han diskuterar kultur utfrån
begreppen essens och konstruktivism, som har betydelse för denna uppsats. Den andra
är den diskursanalytiska studien Mångfald och differentiering av ekonomihistorikern
Paulina de los Reyes. Mångfaldsbegreppet analyseras här som en diskurs om olikhet för
att se vilka föreställningar som finns på olika samhällsarenor och inom forskning. De
los Reyes resultat visar att mångfaldsdiskursen etableras i ett vetenskapligt vakuum där
förståelse för komplexa identiteter som skapas i en föränderlig värld fortfarande
struktureras utifrån endimensionella och dikotoma kategoriseringar. I likhet med de los
Reyes ser jag ett problem med en överbetoning av kulturell olikhet mellan olika grupper
i samhället.

En annan bok som är mycket intressant för min analys är en rapport från integrations-
politiska maktutredningen: Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter
 i politik, forskning, media och vardag (2004) i red. av Karin Borevi & Per Strömblad.
Här är det Ulf Mörkenstams artikel ”Minoritetspolitik och skapandet av kollektiva
kategorier” som är särskilt relevant för min studie. Den tar sin utgångspunkt i det
problematiska kategoriseringsproblemet och skillnadspolitikens dilemma. Trots sin
kritik, leder den ändå fram till ett försvar för särartspolitiken. Men Mörkenstam betonar
att särartspolitiken måste utgå ifrån ett ideal om demokratisk jämlikhet och betona
individers, gruppers eller kulturers flyktiga karaktär. (Borevi & Strömblad 2004,
s. 170f)
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I boken Svenska tabun (2007) diskuterar Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi olika
tabuerade föreställningar kring sexualitet, religion, död m.m. Fördomar sätts här in i en
kunskapskontext: ”Ett av de effektivaste hindren för ett fritt kunskapsökande är
begreppet fördomar”. (Arnstberg 2007, s. 194) Arnstberg menar att vi har ett ambivalent
förhållningssätt till våra egna fördomar. Trots att vi alla har dem, så är de ändå något vi
tillskriver andra. (Ibid)

Religionsforskarna Ruth Illman och Peter Nynäs vill med boken Kultur, människa, möte
(2005) erbjuda ett redskap för fördjupad förståelse av kulturmötets olika aspekter.
Boken utgår ifrån ett dynamiskt, humanistiskt perspektiv som både tar upp möjligheter
och hinder för kommunikation, som stereotypier och fördomar. Författarna vill visa hur
kulturella gränser skapas mellan människor och är därför relevant för min studie.

Philomena Essed (1996) professor i Critical Race, Gender and Leadership Studies,
diskuterar mångfald, rasism och fördomar utifrån en bred teoretisk ram och
argumenterar för ett accepterande av mångfald (diversity) i boken Diversity: gender,
color, and culture. Jag använder mig av hennes sammanställning av de argument som
ofta förekommer i kampanjer mot fördomar, där argumenten bygger på ett antagande
om kulturskillnader.
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3. Teoretiska utgångspunkter

I min studie av det Levande biblioteket är föreställningar om fördomar och möten i
fokus. Jag har därför valt att utgå ifrån ett brett kulturteoretiskt fält. Kulturstudier och
postkoloniala perspektiv lyfter fram ambivalenta föreställningar kring kultur,
representation, identitet och mångfaldsrelaterade begrepp och passar därför den
reflexiva förståelse som jag eftersträvar i denna magisteruppsats.

3.1 Kulturstudier och postkoloniala perspektiv

Det postkoloniala forskningsfältet kan inte sammanfattas som en enhetlig teori utan ska,
liksom kulturstudier (cultural studies), ses som en paraplyterm för de olika kritiska
forskningsdiscipliner som menar att det västerländska samhället fortfarande har kvar det
strukturella tänkande i motsatser, s.k. dikotomier, ett arv sedan kolonialtiden. Dessa
dikotomier handlar om ett motsatstänkande kring normer och avvikelser som får till
följd att normalt ges mening i dess motsats onormalt, vit till svart, man till kvinna osv.
Skillnaden ger betydelse i en hierarkiskt fungerande struktur. (Eriksson et al. 1999,
s. 13-18).

Under de senaste 30 åren har stereotypernas grepp om västvärlden uppmärksammats
alltmer och kritiserats, framförallt inom postkolonial forskning. Författare som Edward
Said14 och förgrundsfiguren inom cultural studies, Stuart Hall15 har visat hur starkt
västvärlden är påverkad av stereotyper om Orienten, vilket får konsekvenser för sättet
att resonera om exempelvis muslimer. Den förutfattade bilden av Orienten blir då ett
sätt att förstärka normen om västvärldens position.

Postkoloniala perspektiv har framförallt använts inom litteratursociologi och handlar då
om att ifrågasätta den västerländska kanon genom att lyfta fram koloniala aspekter i
litteraturen, som inte tidigare varit föremål för analys. Ett exempel är Josef Conrads
Mörkrets hjärta som i västerländsk tradition enbart hyllats som ett mästerverk och ett
exempel på kritik av kolonialismen i Kongo. I ett postkolonialt perspektiv har den
däremot kritiserats för att ha kvar den koloniala synen på afrikaner och på Afrika, en
bild som står i skarp kontrast till bilden av den vite mannen och Europa. (Achebe 1988)

Det postkoloniala forskningsfältet är relativt nytt i en svensk kontext och ges en bra
introduktion av Mikela Lundahl i antologin Postkoloniala studier i den konstteoretiska
skriftserien Kairos nr 7. (Lundahl 2002, s. 9-21) Postkoloniala perspektiv handlar om
hur svårt det är att skapa rättvisa bilder eller framställningar inom det kulturella fältet.
Framförallt handlar det om vem som har makten att bestämma vad som är en rättvis
eller en orättvis bild, om tolkningsföreträden och intressen. (Ibid., s. 10). Det faktum att
såväl konstnärer som författare från andra delar av världen än den västerländska ofta
förväntas representera en viss kultur gör representationsbegreppet problematiskt. Det
finns en tendens att inte bedöma konstverk eller litteratur efter dess egna kvaliteter,
utan att istället se dessa som ett uttryck för etnicitet. Annorlunda uttryckt innebär det en
föreställning om identitet som upphovsmannen anses dela med andra människor från

                                                  
14 Edward Said (1993) Orientalism kritiserar västvärldens bild av ”Orienten”.
15 Stuart Hall (1997) Cultural Representations and signifying practices, red. Stuart Hall är ett annat viktigt verk inom
postkolonial forskning.
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samma land. Resonemanget gäller även för föreställningar om minoriteter, där de i
egenskap av sin särskildhet också förväntas vara representativa för en kollektiv grupp
eller kategori. (Se intervju med Sara/Claes s. 42) I min studie tar jag upp
representationsproblematiken i diskussionskapitlet, då jag betraktar resultat och
slutsatser i ett postkolonialt ljus.

I postkoloniala studier undersöks framförallt diskurser om orättvisor och ojämlikhet.
En viktig fråga är varför dessa diskurser ofta handlar om föreställningar om kulturella
skillnader mellan människor, när man istället borde uppmärksamma skillnader i
tillgången på resurser och makt. (Lundahl 2002, s. 15) Postkoloniala studier hjälper oss
att urskilja mönster i budskap som härrör från kolonialismens logik, ett arv som man
framhåller präglar alla västerländska länder. Budskapen uttrycks genom att en universell
retorik om allas lika värde lyfts fram, samtidigt som det implicit finns en markering av
människors olikhet. Ett sådant budskap bidrar i själva verket till att reproducera
stereotypa och fördomsfulla föreställningar som i förlängningen legitimerar samhällets
normer och hegemoni. (Ibid., s. 18f)

3.2 Konstruktivism och essens

Postkoloniala perspektiv utgår ifrån ett konstruktivistiskt sätt att betrakta kultur och
identitet, där dessa begrepp betraktas som socialt konstruerade och föränderliga. Detta
synsätt innebär att det alltid går att ifrågasätta normer som framställs som absoluta.
Andra närliggande teoretiska perspektiv som utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv
är diskursanalys, genus- och queerteorier. Inom genusteorier handlar det om att
problematisera en manlig norm, som kvinnan, det andra könet, tvingats underordna sig.
Inom queerteorier betraktar man sexualitet och kön som något socialt och kulturellt
konstruerat. Det handlar om ett ifrågasättande av gränser för manligt och kvinnligt,
identiteter och sexualitet, vilket utmanar samhällsnormen. (Heberlein 2004, s. 71)

Motsatsen till ett konstruktivistiskt synsätt på kultur uttrycks genom begreppet essens,
vilket ordagrant syftar på ”det väsentliga i betydelsen 'det viktiga' eller 'det
karakteristiska”.16 En essentiell kultursyn innebär att kulturer ses som statiska och
oföränderliga. Ett essentiellt synsätt innebär också att kulturella likheter och olikheter
betonas på bekostnad av det gemensamma som förenar alla människor. (Illman &
Nynäs, 2005, s. 79) Postkolonialismen har en kritisk inställning till en essentiell
kultursyn och förespråkar alltså en konstruktivistisk syn på kultur och identitet som
föränderliga och dynamiska.

3.3 Kultur som skillnadsmarkör

Begreppet kultur har i vardagligt tal främst två olika innebörder, en övergripande
estetisk och konstnärlig betydelse som ligger nära en föreställning om ”finkultur” och
en mycket bred definition som har sitt ursprung inom antropologin, enligt vilken
kulturbegreppet syftar på sättet att organisera mänskligt liv överhuvudtaget. Denna
senare innebörd betraktas idag som det bästa sättet att definiera kulturbegreppet.
(Westin 1999, s. 9) Men ett problem med en så vid definition av begreppet kultur
innebär i praktiken att det ofta får en förenklad och statisk innebörd. Vissa forskare
                                                  
16 http://www.ne.se).
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anser därför att kulturbegreppet inte bör användas som ett analytiskt begrepp. Detta
innebär att de sammansättningar där kulturbegreppet ingår, exempelvis mångkultur och
mångkulturalism är problematiska av samma skäl. (Ibid., s.10) Begreppet kulturmöte
som används inom etnologin speglar t ex en essentialistisk utgångspunkt i synen på
kultur som statisk och markerar en tydlig gräns mellan de som möts. Ändå är det ett
begrepp som fortfarande används för att beskriva möten mellan människor med olika
bakgrund. Idag talar man även om ett interkulturellt synsätt, som till skillnad från ett
tvärkulturellt synsätt på kommunikation, där det handlar om jämförelser mellan
kulturer, istället betonar kultur som en process. (Stier 2004, s. 38)

Etnicitet är ett begrepp som ligger mycket nära kulturbegreppet och i praktiken ofta
används dessa begrepp som synonyma. Med ett postkolonialt synsätt blir både kultur-
och etnicitetsbegreppen problematiska och ses som substitut för rasbegreppet. (Eriksson
et al. s. 42) Idéhistorikern Michael Azar menar att det handlar om ett skillnadstänkande
med tydliga gränser mellan vi och de andra:

Överallt där man tidigare talade om raser, talar man nu om kulturer, som om man därigenom kunde
säkerställa en alltmer hotad gränsdragning och som om man därigenom äntligen funnit nyckeln till
skillnaden mellan människor. (Azar ingår i Pripp 2004, Mångfald i kulturlivet, s. 17)

Alexander Motturi har i en intressant essäbok myntat begreppet ”etnotism” som
benämning på integrationspolitikens överdrivna intresse för det etniska. (Mottori 2007).

Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes har i ett flertal böcker analyserat skillnads-
skapande strukturer i samhället. Hon menar att graden av främlingskap mellan
människor skapas i föreställningen om avlägsna kulturer. Normen fungerar som en
markering mot vilken andra kulturer graderas i sitt annorlundaskap beroende på hur
avlägsna de är. En föreställning om att dessa kulturer har mindre bra egenskaper följer
med på köpet:

Idén om kulturellt avstånd kan ses som en metafor och ett instrument för att markera graden av främlingskap
människor emellan och de oöverstigliga hindren som reses i möten mellan individer med olika bakgrund och
erfarenheter. Idén bygger även på den outtalade premissen om en rangordning mellan olika kulturer där den
egna kulturen är normgivande och ställs överst. Ur det perspektivet är andra kulturer inte bara avlägsna och
annorlunda utan även präglade av icke önskvärda egenskaper. (de los Reyes 2001, s. 78)

Idag anser dock de allra flesta kulturforskare att kulturer befinner sig i ständig
förändring och inte i ett statiskt tillstånd, därav svårigheten att beskriva ”svensk kultur”
eller ”romsk kultur”. Men kulturer kan också ses som delkulturer och behöver då inte
syfta på etnisk bakgrund eller nationalitet, de kan även handla om könstillhörighet, ålder
eller sexuell läggning. Delkulturer kan sägas handla om alternativa normer och
levnadssätt än de dominerande. (Westin, 1999, s. 11) Resonemanget om olikhet blir
dock detsamma eftersom alla minoriteter som betraktas som avvikare eller annorlunda
också mäts mot en implicit norm i samhället.
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3.4 Representationen av den andre

Representation är ett viktigt postkolonialt begrepp som både används i betydelsen av att
en person exempelvis ses som en företrädare för en grupp eller ett land. Det kan också
syfta på en föreställning om en grupp eller en företeelse (Lundahl 2002, s. 11). I min
studie är det den senare betydelsen som är mest relevant i analysen av ett Levande
bibliotek och de föreställningar som finns i den språkliga representationen i såväl text
som tal om arrangemanget.

Enligt postkolonial teori är den andre utsatt för en ambivalent stereotypifiering som man
menar har sin grund i den koloniala rasismens stereotyper.17 Stuart Hall har analyserat
hur dessa stereotyper fortsätter att sätta sin prägel på den västerländska populärkulturens
representationer av kulturell identitet. Hall visar exempelvis hur de svartas identitet
representeras i populärkulturen på ett ambivalent och tvetydigt stereotypt sätt. En svart
mans identitet representeras av stereotypernas binära strukturer, i vissa fall representeras
han av båda polerna samtidigt. Mannen kan exempelvis framställas som både barnslig
och översexualiserad eller som babar och ädel vilde, en ”Onkel Tom”. (Hall 1997, s.
263) Rasismens nedvärderande stereotyper tar sig även uttryck i vad som kan beskrivas
som en spegelvänd exotism, där den andre istället beundras för sin olikhet. Den andre
får då representera en ”naturlig” eller ”autentisk” människa i kontrast till den alienerade
och misslyckade västerländska människan. Även detta synsätt bidrar till att den andres
identitet fixeras och essentialiseras. (Eriksson et al. 1999, s. 38f). I ett psykoanalytiskt
perspektiv ses rasismens diskurser som en projektion där ambivalenta känslor överförs
på den andre som får förkroppsliga ”det onormala” eller det socialt tabubelagda. Men
den andre blir även ett objekt för fascination. (Ibid).

I ett större samhällsperspektiv menar sociologen Zygmunt Bauman att främlingar
skapas i alla typer av samhällen. Om man med främlingar menar en person som inte
passar in i en kognitiv, moralisk eller estetisk karta över världen och ”om de med andra
ord fördunklar och förmörkar de gränslinjer som bör vara klart synliga; om de efter att
ha gjort allt detta framkallar osäkerhet, som i sin tur föder den obehagliga känslan av att
vara vilse – så skapar varje samhälle sådana främlingar.”  (Bauman 1999, s. 29) Men det
finns en viktig skillnad, i föreställningen om moderna och postmoderna främlingar,
menar Bauman. De förra var utsedda till att förintas eller fungerade som gränsmarkörer
för en ordning som var under uppbyggnad. De senare är här för att stanna just i
egenskap av främlingar. Bauman för även ett intressant resonemang som går ut på att vi
behöver främlingarna som livsförhöjare och kontrast i en annars monoton och homogen
värld. Främlingarna är en del av den upplevelseorienterade och flexibla livsstilsvärld
som kännetecknar den välbärgade samhällsmedborgaren. (Ibid., 45f) Här ser jag en
parallell till LB som kulturell upplevelse, där de levande böckerna framställs som
främlingar eller annorlunda i kontrast till en underförstådd norm, vilket ska bidra till att
skapa intresse för arrangemanget.

                                                  
17 Rasism anses av en del forskare vara ett alltför starkt begrepp i dagens svenska samhälle, men i artikeln ”Kalla
mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige” (2005) som ingår i Maktens (o)lika
förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige i red av Diana Mulinari & Irene Molina argumenterar
Irene Molina & Paulina de los Reyes för begreppets nödvändighet i debatten om diskriminering.
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3.5 Fördomar och stereotyper

I Gordon Allports grundläggande socialpsykologiska studie The nature of prejudice från
1954 definieras fördomar som befästa antipatier som bygger på felaktiga
generaliseringar. Allport identifierar två fördomsalstrande beståndsdelar: en emotionell
del (antipatin) och en kognitiv del (generaliseringen). Denna definition av fördomar har
blivit allmänt accepterad och är troligen den vanligaste uppfattningen om fördomar även
idag. Nationalencyklopedins internetversion har följande närliggande definition
av fördom: 

Negativ attityd mot individer och företeelser vilken bygger på vissa lätt identifierbara egenskaper
hos dessa utan att annan tillgänglig information blir beaktad. Ofta är fördomar antipatier som
bygger på felaktiga och nästan orubbliga generaliseringar, vilka hindrar rättelse även om starka
motargument skulle uppbringas (…)

Enligt denna definition kan det ifrågasättas om fördomar enbart kan bemötas med
information, vilket annars är en utgångspunkt i olika regeringsstödda kampanjer mot
fördomar.18 Intressant i sammanhanget är att forskning om s.k. kosmopoliter inte visar
något direkt samband mellan kunskap och fördomar. Den närhet som finns i möten
behöver alltså inte innebära att fördomar försvinner. (Appiah, 2006 s. 6ff)

Det tycks finnas skäl att göra en distinktion mellan befästa negativa attityder och de
attityder som enbart grundas på okunskap, och därmed också är lättare att förändra när
man får mer information. En sådan distinktion kan vara att skilja mellan fördomar och
stereotyper, vilket en del forskare också gör. Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst-
och centraleuropastudier, har i sin forskning bland annat studerat nationella stereotyper.
Hon menar att stereotyper varken är sanna eller falska och att de både kan vara positiva
och negativa. Men när de omvandlas till fördomar så är de enbart negativa. Stereotyper
används både för att ena grupper och som ett sätt att positionera oss mot de andra19.
Sociologen Charles Westin beskriver stereotypen som en neutral förhandsuppfattning,
medan fördomen kännetecknas av starka emotionella attityder, som ofta visar sig som
antipatier gentemot olika kategorier av människor eller företeelser. (Westin 1999, s. 67)
Samtidigt kan även en alltför snäv definition av fördomsbegreppet ifrågasättas.
Fördomar måste inte vara baserade på negativa attityder, utan kan också, menar en del
forskare, ha sin grund i en idealiserad och därmed likaledes förenklad bild av en
kollektiv samhällskategori eller företeelse. (Ibid., s. 68) Inom postkoloniala perspektiv
ses denna uppvärdering och beundran av den andres olikhet som problematisk. Man
menar att denna attityd är en form av exotism som speglar rasistens eller den
fördomsfulles intresse av skillnad. (Lundahl 2002, s. 24)

Filosofen Hans-Georg Gadamer ser begreppet fördom som en negativ definition av
okunskap, och väljer istället att tala om för-dom, en beteckning för alla uppfattningar
som har med vår förståelsehorisont att göra. Genom att använda bindestrecket avser han
att frigöra den negativa associationen till ordet. För-domar är för Gadamer detsamma
som förväntningar, något vi bär med oss när vi försöker förstå ett fenomen. Ibland
stämmer de, ibland inte. Genom att modifiera våra för-domar kan de så småningom leda
till att de överensstämmer med det vi försöker förstå. (Føllesdal et al. 2001, s. 149)

                                                  
18Integrationsverkets kampanj ”Sverige mot rasism”, Forum för levande historias ”Fördomsturnén”: och Europarådets
kampanj ”Alla olika – alla lika” är exempel på kampanjer som vill få oss att reflektera över våra fördomar genom att
informera om dem. Se respektive webbsidor i referenslistan.
19 ”Fördomar ger en bild av oss själva”, artikel i Svenska Dagbladet 14 april, 2004.
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3.6 Vidgat mångfaldsbegrepp och identitetspolitik

I svensk kulturpolitik är begreppet mångfald främst förknippat med etnicitet och
integrationsfrågor. Men begreppets tillämpning har vidgats och innefattar även
samhällets sociala kategoriseringar som exempelvis grundas på genus, ålder, sexuell
läggning, könsöverskridande uttryck och funktionshinder. Mångfaldsarbetet i Sverige
sker inom ramen för EU:s diskrimineringslagstiftning och ses som ett alternativ till
diskriminering och segregering av minoriteter. Att acceptera ”olikhet”  har blivit en
central paroll. I regeringens rapport Alla lika olika – mångfald i arbetslivet framställs
olikhet som en tillgång som gäller oss alla:

Att arbeta för mångfald är att lyfta fram varje enskild människa och acceptera att det svenska samhället består
av människor med många olika egenskaper. Men det handlar inte om att kategorisera människor och dela upp
dem i grupper. Att arbeta för mångfald är istället att se att vi har mycket gemensamt trots våra olikheter.
Vi har alla ett kön. Vi har alla en etnisk tillhörighet. Vi har alla en ålder – faktum är att under ett liv har vi
många åldrar. Vi har alla en sexuell läggning. Vi har alla en social bakgrund och med ålderns rätt kommer
många av oss att förvärva någon form av funktionshinder. Genom att erkänna att vi alla är lika olika ser vi
vad som förenar oss och vi kommer närmare att utnyttja de resurser som finns i varje människa i vårt land. Då
kan vi bygga ett samhälle där varje människa respekteras för den han eller hon är. (Ds 2000:69, s. 23)

Genom att kursivera det som rapportens författare ansett vara en självklarhet, vill jag
visa hur svårt det är att lämna normtänkandet bakom sig när det gäller att finna
gemensamma värden för en mångfalds- och identitetspolitik. Rapporten är skriven
utifrån ett majoritetsperspektiv som inte tar hänsyn till samhällets minoriteter. Trans-
personer har exempelvis inte bara ett könsuttryck och bi-sexuella har inte bara en
sexuell läggning. Och när det gäller social bakgrund finns det tveklöst stora grupper av
människor som inte känner igen sig i den beskrivningen.

Postkoloniala perspektiv på mångfald och integration fokuserar på samhällets normer
och olikhetsskapande strukturer som manifesteras i särskiljande begrepp, vilka i
praktiken fungerar som markörer mellan ett ”vi” och ett ”dem”. I en svensk
samhällskontext är dessa markörer tydligast mellan normen ”svenskar” och kategorin
”invandrare”. Etniska markörer förstärker normen, medan den som har etnicitet,
invandraren, särskiljs från det han/hon inte har. I föreställningen om skillnad föds
motbilden om en etnicitetsbefriad svensk norm. Paulina de los Reyes har i sin forskning
funnit att konstruktioner av identiteter utifrån föreställningar om likhet och särart i
praktiken leder till fördomsfulla attityder och skapar ett avstånd mellan grupper. (de los
Reyes 2001 s. 98ff) Mångfaldsbegreppet används nu också i stor utsträckning som ett
managementkoncept inom exempelvis utbildning och konsultverksamhet. Denna
mångfaldsstrategi har sitt ursprung i USA där Diversity management redan är ett
etablerat koncept. I denna kontext har mångfald blivit en säljande strategi, ”diversity
pays” , vilket inneburit att rättvisretoriken underordnats lönsamhetsprincipen. De los
Reyes pekar på faran med att göra olikhet till en lönsamhetsfråga. (Ibid., s. 178-182)

Identitet har blivit ett viktigt kulturpolitiskt begrepp för minoritetsgrupper som vill
framhålla sin särart. Det handlar om att bli accepterad för den man är och att inte bli
utestängd på grund av en specifik grupptillhörighet. Filosofen och identitetsideologen
Charles Taylor har i en mycket refererad essä ”Det mångkulturella samhället och
erkännandets politik” (1999) lyft fram vikten av att erkänna olika minoriteters
rättigheter. Taylor menar att våra identiteter formas av andra människors erkännande
eller brist på erkännande, s.k. miss-kännande och ytterst är en maktfråga som beror på
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vem som har möjlighet att formulera historien.  (Taylor 1999, s. 37 & Eriksson et al.
2005, s. 41)

Problemet med identitetspolitik i ett postkolonialt perspektiv är att man menar att det
finns en motsättning mellan att både lyfta fram kulturell särart och samtidigt kräva
jämlikhet, genom att betona kulturell likhet och medborgerliga rättigheter. (Eriksson et
al. 2005 s. 41) I artikeln ”Kulturell identitet och diaspora” menar Stuart Hall att
diskussionen om identitetspolitik rymmer två helt olika sätt att se på identitet: ett
essentialistiskt och ett konstruktivistiskt.20 Med ett essentialistiskt synsätt blir särarts-
politiken ett medel att återupprätta den kulturella identitetens ”ursprungliga essens”.
Genom att sträva efter en ”autentisk” eller ”sann” identitet, så förkastar man samtidigt
den kultur som identifierats som förtryckarens. Hall menar dock samtidigt att denna
politik varit betydelsefull för förtryckta grupper som på så sätt kunnat enas kring en
essens som i bejakandet av särarten inom exempelvis négrituderörelsen,21 och som på så
sätt kunnat formulera sina politiska krav. Men med en identitetspolitik som bedrivs med
en essentialistisk utgångspunkt finns ett tydligt dilemma mellan viljan att bli erkänd för
sin skillnad och risken att samtidigt fixeras i en kategori. En berättigad undran är därför
vad det egentligen är för olikhet eller särart som eftersträvas. Och är det inte så att man
spelar makthavarna i händerna genom att kräva särart istället för jämlikhet? Risken är ju
att man då skapar skillnader mellan grupper och dessutom döljer de skillnader som finns
inom gruppen. (Ibid., s. 41f) Resonemanget kan överföras till LB:s koncept, där de
personer som lånas ut framställs som representanter för samma kultur eller grupp.

I motsats till essentialism innebär ett konstruktivistiskt synsätt att kulturell identitet
skapas inom vissa givna kontexter. Stuart Hall menar i ovan nämnda artikel att förståel-
sen för kulturella identiteter ligger i studiet av den historiska kontexten, i relation till
olika kunskaps- och maktsystem. Kulturell identitet kan alltså inte ses som naturgiven.
Detta innebär således att identitetspolitiska begrepp också måste förstås i den historiska
kontext som givit upphov till dem.  Inom postkolonial teori ses identitet som något som
skapas utifrån skillnader och identifikationer. (Ibid., 43f) Identitetspolitik blir med detta
synsätt en skillnadstänkandets politik.

                                                  
20 Identitet och kultur är närliggande begrepp i den identitetsrelaterade kulturpolitiken.
21 Enligt NE är Négritude benämningen på en litterär rörelse som uppstod i Paris på 1930-talet bland franskspråkiga
svarta författare. Léopold Sédar Senghor och Aimé Césaire var rörelsens två främsta författare. Négritude betraktades
som en strävan till självständighet från kolonialmakten och ett sätt att uttrycka Afrikas kulturella särart.
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4. Metod

I en kvalitativ forskningsprocess är analysen genomgående i alla moment. Det är i
analysen som rollen som forskare blir tydlig.  Det är därför viktigt att hela tiden reflekt-
era över den egna rollen i metod och analysarbetet. Metoden i sig är ett analytiskt
redskap, vilket i praktiken innebär att tolkningar, reflektioner och analysmetoder inte
kan skiljas ifrån varandra. Genom att motivera och redogöra för tillvägagångssättet
tydliggörs på så sätt forskningens kunskapsanspråk för läsaren. (Widerberg 2002, s. 18,
190) I detta kapitel försöker jag således förmedla hur min förståelse för LB har formats
under min forskningsprocess, samt redogör för min arbetsmetod.

4.1 Min förförståelse

Valet att skriva om det LB har i grunden styrts av min egen nyfikenhet på arrange-
manget och de människor jag själv mött på biblioteket. Min förförståelse har till stor del
präglats av att jag haft möjlighet att följa verksamheten sedan starten på Malmö
stadsbibliotek, där jag arbetat som biblioteksassistent under hela den tid som
arrangemanget funnits. Detta har också gjort att jag fått en fin kontakt med mina
informanter redan från början, vilket varit till stor hjälp under de intervjuer jag gjort.
Samtidigt kan det förstås vara ett hinder om närheten till informanterna står i vägen för
ett mer distanserat, analytiskt lyssnande. Men här tror jag att valet av teori har fungerat
bra för att uppnå den rätta distansen. Utgångspunkten för min studie av LB har varit min
läsning av postkoloniala teorier, där stor vikt läggs vid språket och vad det represen-
terar. Den språkliga analysen blir därmed ett sätt att nå bortom det förgivettagna.

Jag är medveten om att min egen medelklassbakgrund har format mig. Att jag är kvinna
och betraktas som etnisk svensk, vit och heterosexuell har tveklöst format mitt sätt att se
på världen och har säkert bidragit till att det är lätt att ta saker förgivna. Under analys-
arbetet har jag därför fört ett reflexivt samtal med mig själv och med personer i min
omgivning, där förförståelsen hela tiden har omprövats och nyanserats.

För att få en första inblick i LB bestämde jag mig för att kontakta den bibliotekarie, som
startat och utvecklat verksamheten på Malmö stadsbibliotek. Hon berättade om
bakgrund och syfte och gav mig det material som dittills fanns om deras arrangemang.
Materialet jag fått ta del av omfattar utvärderingar av användare och levande böcker,
tidningsurklipp om arrangemanget, tidningsintervjuer, intervjutexter från en
australiensisk tv-show ”Enough Rope”, där tre av deltagarna intervjuas: en ansvarig
bibliotekarie, en levande bok och en låntagare. Detta bakgrundsmaterial har varit viktigt
för min förförståelsen av vad ett Levande bibliotek kan vara. Stadsbibliotekets
utvärderingsmaterial berättar om ett arrangemang som alla aktörer sägs vara mycket
nöjda med. I tidningsartiklar från svensk och utländsk dagspress beskrivs LB som en
annorlunda och spännande händelse på biblioteket.

I syfte att ytterligare fördjupa min kunskap om LB beslöt jag mig för att själv låna
levande böcker. De levande böcker jag lånat är följande: en transvestit, en förälder till
en transsexuell, en ”homoförälder” och ett ”regnbågsbarn”. Samtliga tillhör HBT-
kategorin22. Första tillfället var vid biblioteksfilialen MAS:s (Malmö allmänna sjukhus)
                                                  
22 HBT är ett samlingsnamn som står för homo-, bi- och transpersoner.
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70-årsjubileum den 17 september 2007. Jag såg då för första gången ovan nämnda
intervju i tv-showen ”Enough rope”. Det är lätt att bli berörd av de levande böckernas
historia och mitt personliga intryck av att få tala med dem blev en mycket stark
upplevelse. De levande böcker som fanns till utlån vid detta tillfälle utgjordes av
följande kategorier: en transvestit, en transsexuell, en hemlös, en somalisk kvinna, en
libanesisk kvinna och en f.d. missbrukare. Eftersom möjligheten fanns att reservera en
levande bok i förväg, så hade jag redan bokat Sara/Claes, som är transvestit och en
offentligt välkänd person. Vårt samtal blev så givande att jag gjorde ett omlån, då vi
fortsatte diskussionen som huvudsakligen handlade om föreställningar om normer och
avvikelser i samhället. Jag upplevde att det blev ett möte i ordets rätta bemärkelse och
en intressant dialog, där även jag berättade om mina erfarenheter. Jag lånade sedan en
annan levande bok, en kvinna, som också medverkar i tv-showen och har en son som är
transsexuell. Eftersom ämnet ligger nära transvestitens, även om problematiken är en
helt annan, så frågade jag Sara/Claes om han ville delta under vårt samtal ute i
biblioteket. Även detta samtal blev mycket givande och mycket känslosamt, eftersom
ett barn som anses avvikande är speciellt utsatt i förhållande till samhällets normer.

Det andra lånetillfället inträffade i april 2008 på Malmö stadsbibliotek. Jag lånade då en
”homoförälder” och ett ”regnbågsbarn”. Samtalen blev lika givande och intressanta som
vid det första tillfället. Ett samtalsämne som jag talade med båda mina levande böcker
om var de hotelser via e-post som hade förekommit inför utlåningstillfället, vilket berört
de levande böckerna på ett obehagligt sätt. En annat gemensamt samtalsämne var
kategoriseringar. ”Homoförälder” kan tolkas på minst två sätt. Dels kan det vara en
förälder till ett homosexuellt barn, dels kan det vara en förälder som själv är homo-
sexuell, vilket här var fallet. ”Regnbågsbarnet” var inte helt nöjd med namnet för sin
kategori, men hade ändå accepterat epitetet. Att synliggöra sina respektive kategorier
var anledningen till att de levande böckerna valt att medverka i LB.

Tanken med att själv använda LB var att jag dels skulle få en tydligare bild av vad det
innebär från läsarens perspektiv, dels att jag ville fråga om jag fick intervjua Sara/Claes
längre fram. Det gick bra och intervjun genomfördes nästan exakt ett år senare, den 19
september 2008. (Se bilaga 3)

Jag har även haft möjlighet att närvara vid en informationskväll med de tre
bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek som för närvarande är ansvariga för LB.
Informationskvällen den sjunde maj 2008, arrangerades av Svensk Biblioteksförening
och hölls på Malmö stadsbibliotek.23 Först visades den australiensiska dokumentären
”Enough rope” som jag fick se för andra gången. Informationskvällen var ett tillfälle för
Malmö stadsbibliotek att berätta om sina positiva erfarenheter för andra närvarande
bibliotekarier. Men det var uppenbart att intresset från andra inbjudna bibliotek i Skåne
var svalt. Åtminstone var det något man inte prioriterade denna kväll.

                                                  
23 Samtliga medlemmar i Svensk Biblioteksförening i Region Skåne hade bjudits in till informationskvällen, men av
de personer som dök upp var det endast två som kom från ett annat bibliotek än Malmö stadsbibliotek. Idén med ett
nätverk för Levande bibliotek som folkbiblioteken skulle kunna utnyttja framfördes av de ansvariga bibliotekarierna
på Malmö stadsbibliotek som en av de viktigaste punkterna. På så sätt skulle även andra bibliotek kunna låna in
levande böcker, vilket kanske gör att fler svenska folkbibliotek ser en möjlighet att genomföra arrangemanget.
Nätverksidén realiserades i december 2008 på Svensk Biblioteksförenings hemsida, vilket innebär att de bibliotek
som vill arrangera ett Levande bibliotek har möjlighet att göra det genom att utnyttja nätverket.
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4.2 Materialval

Malmö stadsbibliotek har låtit mig ta del av samtliga utvärderingar, pressmaterial och
enkäter mellan 2005–2008. Detta material har jag valt att se som bakgrundsmaterial.
Min enkätfråga till samtliga folkbibliotek i Sverige betraktar jag däremot som
komplement till det huvudsakliga empiriska material som jag använder i denna studie,
vilket är följande: Nordiska ministerrådets Det levande biblioteket – Handbok för
arrangörer (Handboken), intervjuer samt de styrdokument som jag bedömt som
relevanta för att diskutera mångfaldsuppdraget på Malmö stadsbibliotek, vilka
presenteras i kapitel sju.

4.3 Enkätfråga

Det finns ännu ingen sammanställning av vilka bibliotek som arrangerat LB, så jag
började med att skicka ut enkäter till samtliga svenska folkbibliotek, i syfte att få en
uppfattning om vilka bibliotek som använt sig av arrangemanget och vilka som valt att
inte göra det och jag bad dem motivera varför i båda fallen. (Se enkätfråga till svenska
folkbibliotek i bilaga). Jag använde mig av länken Svenska folkbibliotek
INETMEDIA.nu för att skicka ut enkätfrågan till samtliga 280 folkbibliotek. Av dessa
fick jag 147 svar. 16 av dessa uppgav att de någon gång arrangerat ett Levande
Bibliotek, medan övriga svarade nej. Totalt var det alltså över 100 bibliotek som inte
svarade alls. Resultat och slutsatser återfinns i avsnitt  6.1.

Eftersom jag inte fick svar från alla bibliotek valde jag även att följa upp min fråga till
samtliga 21 länsbibliotek för att se om de kunde ge mig information om fler bibliotek
har arrangerat LB, samt motiveringen till varför eller varför inte de valt att göra detta.
(Se enkätfråga till svenska länsbibliotek i bilaga) Men de svar jag fick från
länsbiblioteken gav inte något utöver min enkätfråga till folkbiblioteken.

4.4 Reflexiva intervjuer och urval av informanter

Reflexiva intervjuer, i den mening de framställs av Helén Thomsson (2002) i hennes
bok med samma namn, anser jag passar väl för att analysera ett komplext fenomen som
LB. Thomsson beskriver ett reflekterande förhållningssätt som en förmåga att ta hänsyn
till olika nivåer i de berättelser som förmedlas. Det kan handla om reflektioner över
språket, maktaspekter i relationen mellan intervjuare och informant eller att förhålla sig
kritisk både till egna och informanters tolkningar. Det viktiga är att ge alla nivåer lika
stort tolkningsutrymme. Thomsson betonar också vikten av att hela tiden börja om med
analysen, att ställa nya frågor och söka nya svar. (Ibid., s. 40f)

Vetenskaplig tydlighet är mycket viktigt vid ett reflexivt angreppssätt, eftersom den
reflexiva metoden ställer krav på att man redovisar hur man tänkt. Eftersom resultaten
inte är ämnade att generaliseras, innebär det att kravet på validitet genom förförståelsen
är desto större.
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Liksom Thomsson skiljer jag på informanter och intervjudeltagare.24 Jag använder mig
av begreppet informanter när jag refererar till bibliotekarierna som är ansvariga för LB.
Övriga personer betraktar jag som intervjudeltagare, eftersom det inte är personer som i
första hand ska ge information, utan betraktas istället som delaktiga i konstruktionen av
kunskap. (Ibid., s. 55)

4.4.1 Urval av informanter och intervjudeltagare

Jag har gjort intervjuer med fyra bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek. Av dessa är tre
ansvariga för LB. En av bibliotekarierna som jag intervjuat visste jag sedan tidigare var
mer kritiskt inställd till LB som biblioteksuppdrag. Jag såg därför en möjlighet att även
kunna lyfta fram en mer kritisk diskussion om arrangemanget i förhållande till
biblioteksuppdraget.

Jag har intervjuat två personer som jag till skillnad från informanter hellre vill beskriva
som intervjudeltagare i den bemärkelse som Thomsson använder begreppet. En av dessa
är den bibliotekarie som nämnts ovan. Den andra intervjudeltagaren, Sara/Claes, har
varit levande bok vid flera tillfällen. Jag har fått samtycke till att använda hans riktiga
identitet mot att han får ta del av intervjumaterialet innan det publiceras. Skälet till att
jag använder intervjudeltagarens riktiga identitet är att det handlar om en offentlig
person och att det således är svårt att referera till personen utan att avslöja vem han är.
När det gäller intervjun med Sara/Claes, så görs en koppling till hans affärsverksamhet
som jag ser som central i resonemanget, och har därför valt att beskriva den här.
Sara/Claes är en van föreläsare om genus och allas rätt att få vara den man är. Han är
transvestit, föreläsare och har under många år varit marknads-chef för Slagthuset i
Malmö, som är en teater, restaurang och nattklubb med en tydlig mångfaldspolicy. Vid
intervjutillfället hade jag även möjlighet att få följa med Claes klädd som Sara på en
föreläsning. Syftet med mitt urval av informanter och intervju-deltagare är att nyansera
analysen av LB som folkbiblioteksuppdrag, genom att lyfta fram olika röster om
arrangemanget.

Intervjuerna med de ansvariga bibliotekarierna utfördes vid två olika tillfällen på
respektive informanters arbetsplatser. Sociologen Pål Repstad menar i sin metodbok
Närhet och distans att arbetsplatsen är en bra plats för intervjun, eftersom det är den
naturliga miljön för informanten. (Repstad 1999, s. 65)

Intervjun med den kritiske bibliotekarien utfördes på en restaurang och intervjun med
den levande boken utfördes i en bil efter hans föredrag. Jag upplevde inte att miljön
spelade så stor roll för intervjusituationen. Men under bilfärden var distraktionerna
naturligt nog större än vid ett lugnt samtal på ett arbetsrum. Detta medförde dock inga
problem. En av intervjuerna utfördes som en parintervju, vilket fungerade mycket bra
och gav dessutom en möjlighet att observera samspelet hos mina två informanter. Mitt
intryck är att de var mycket samspelta och bekräftade varandra genom att hela tiden
förstärka varandras uttalanden.

                                                  
24 Thomsson menar att intervjudeltagare kan vara en bättre benämning än informant i den reflexiva intervjun,
eftersom denna benämning bättre än informant speglar den medskapande roll som den intervjuade intar i
kunskapsprocessen.
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Alla intervjuer, utom den första som jag gjorde med den kritiske bibliotekarien, upptogs
på band. Intervjuerna transkriberades sedan till text. I fallet där jag inte använt
bandspelare skickade jag min nedskrivna och bearbetade text till intervjudeltagaren,
som sedan fick kommentera mitt material. På så sätt kunde jag se om jag uppfattat
budskapet på rätt sätt. Frågorna utformades efter en intervjuguide där jag delade in
frågorna i olika teman. Jag inledde med att ställa några personliga frågor och gick sedan
över till mina öppna huvudfrågor, som sedan förgrenade sig i en rad följdfrågor, vilka
jag till viss del hade skrivit ned på förhand. Men huvudsakligen styrdes mina följdfrågor
av informanternas och intervjudeltagarnas sätt att berätta och vad de betonade som
viktigt. Psykologen Annika Lantz menar att den öppna intervjun ger intervjuaren
möjlighet att empatiskt närma sig informantens sätt att tänka. Att flera intervjuer kring
samma tema visar sig olika ses som en fördel för den kvalitativa bedömningen av
fenomenets mening. (Lantz 1993, s.18-21)

4.4.2 Hon, han eller hen?

En av mina intervjudeltagare använder utöver sitt namn Claes även namnet Sara för att
markera sitt andra könsuttryck. Jag funderade mycket på vilket namn jag skulle välja
när jag väl fått samtycke att använda intervjupersonens riktiga namn. Eftersom jag
träffat Claes som Sara så tänkte jag först kalla honom Sara. Jag funderade då på vilket
pronomen jag skulle välja. ”Hon” verkade inte rätt, eftersom intervjudeltagaren är en
man. Jag diskuterade namnfrågan och valet av pronomen både med min handledare och
med intervjudeltagaren. Min handledare gjorde mig uppmärksam på en intressant artikel
i tidskriften Språktidningen25 som handlar om en ökad användning det könsneutrala
pronomenet ”hen” bland transpersoner i Sverige. Valet av hen tyckes därför vara en bra
lösning för att visa intervjupersonens två olika könsuttryck. När jag sedan frågade om
jag fick använda hen fick jag svaret att jag kan använda vilket pronomen jag vill bara
det sker med respekt. Men intervjudeltagaren betonade att han ser sig som en man. Jag
har därför beslutat mig för att använda intervjudeltagarens båda namn Sara/Claes för att
på så sätt markera intervjupersonens dubbla könsuttryck, men behålla pronomenet han
för att visa hans könsidentitet som man.

4.5 Retorik och argumentationsanalys

Analysmetoden som jag använder är retorik- och argumentationsanalys av texter och
intervjuer. Handboken  utgör det centrala materialet för min analys av arrangemanget. I
förhållande till detta dokument analyserar jag sedan retoriken kring LB på Malmö
stadsbibliotek.

Den som använder postkoloniala teorier brukar välja ett diskursanalytiskt angreppssätt,
eftersom det framhålls som särskilt lämpligt. Den postkoloniala litteratur jag valt att
använda mig av använder en diskursanalytisk metod. Även jag hade till en början tänkt
välja diskursanalys, men valde istället argumentations- och retorikanalys. Istället för
diskurser analyseras således argument och retorik kring fördomar och möten. Det är min
förhoppning att jag därmed ska kunna bidra till en annan slags diskussion om
fördomsproblematik och integration i en folkbibliotekskontext.

                                                  
25 Artikel av Fatima Grönblad i tidskriften Språktidningen nr 3, 2007. Den handlar om Anne Anders Uhrgård,
transperson som kallar sig ”hen”, efter finskans hän, ett pronomen som betyder både hon och han.
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Argumentationsanalys beskrivs på ett bra och sammanfattande sätt i Textens mening och
makt av Bergström och Boréus (2005). Förutom denna bok har jag även använt mig av
två andra argumentationsanalytiska metodböcker. Den ena är Argumentationsteori,
språk och vetenskapsfilosofi av Føllesdal et al. (2001) som har en intressant beskrivning
av avsändarens, budskapets och mottagarens betydelse, och som jag utgår ifrån vid min
beskrivande analys. Den andra är Kurt Johannessons (2002) metodbok: Retorik eller
konsten att övertyga. Här behandlas den klassiska retoriken som är lika aktuell idag,
framförallt i politiska tal och debatter. Den text som jag har analyserat är dock ingen
politisk debattext, men avsändarna vill icke desto mindre övertyga mottagarna om ett
budskap vilket innebär att retoriken tas till hjälp.

För att kunna behärska konsten att övertyga finns tre olika hjälpmedel. De kallas inom
klassisk retorik för logos, ethos och pathos. Logos är den grekiska termen för
argumentation. Med argument är det möjligt att övertyga, men för att lyckas behövs
även de två andra medlen. Ethos syftar på talaren och det förtroende denne lyckas skapa
i egenskap av sin karaktär och slutligen pathos där talaren eller textförfattaren försöker
väcka känslor hos sina åhörare. (Johannesson 2006, s. 14-19) En argumentationsanalys
koncentreras främst till logos, dvs argumenten och kan därför med fördel kompletteras
av en retorisk analys, där hänsyn tas till både ethos och pathos vid genomförandet av
analysen för att skapa en större förståelse för budskapet i texten. (Bergström & Boréus
2000, s. 140f) Genom att ställa frågan om hur avsändaren (ethos) valt att framställa sig
kan man finna ytterligare ingångar i en text. Pathos, som berör textens känslomässiga
argument är också viktiga att ta hänsyn till. (Ibid., s. 129f). Jag kommer därför att
komplettera min argumentationsanalys med en retorisk analys, som alltså inbegriper
såväl ethos som pathos eftersom det ger ett ökat djup i analysen.

Enligt Björnsson et al. (1994) bör analysen delas upp i två moment. Det första går ut på
att tolka en argumenterande text eller tal. Resultatet av tolkningen beskriver den eller de
argumentationer som förekommer i texten eller talet. Syftet med en beskrivande
argumentationsanalys är att göra den överblickbar: argumentationen delas upp i tes och
argument och beskriver den inbördes relationen. Målet är att komma fram till
författarens avsikt. Kontexten är en viktig del av denna avsikt. Det andra momentet
innebär att man bedömer beviskraften hos argumenten, och resultatet blir således om
beviskraften är så stark att tesen visar sig hållbar. Detta kallas värderande
argumentationsanalys. (Ibid., s. 14) Jag har valt en beskrivande argumentationsanalys,
eftersom jag är intresserad av hur budskapet i Handboken framställs. Därefter värderar
jag budskapet ytterligare med hjälp av retoriken.

Att skilja på den argumenterande texten och den argumentation den uttrycker är
väsentligt, eftersom alla påståenden i texten inte behöver vara en del av den
argumentation som uttrycks. Vissa påståenden kan även vara underförstådda i texten.
Analysen är till stor del subjektiv eftersom det inte finns en ”sann” analys, istället är
olika analyser möjliga att göra beroende på vem som gör analysen. (Björnsson et al.
s. 15-18)

Först försöker man urskilja en tes, dvs det som textens avsändare argumenterar för eller
emot. En tes är ett påstående i texten som kan sägas vara avsett att både stödjas och
motsägas av andra påståenden i texten. Men tesen finns inte där för att i sin tur stödja
eller motsäga andra påståenden i texten. Det kan finnas flera teser i en text, men bara en



30

argumentation för varje tes. (Bergström & Boréus 2000, s. 96 och Björnsson et al. 1994,
s. 19)

Avsändaren söker stödja tesen genom att ge argument för den. Dessa stödjande
argument kallas pro-argument. Pro-argumentens uppgift är alltså att göra tesen mer
trovärdig. Contra-argumenten däremot, är påståenden som minskar tesens hållbarhet.
(Ibid., s. 20-21) En premiss är ytterligare ett påstående som är avsedd att öka relevansen
hos ett argument. Premissen är antingen tydligt utskriven eller underförstådd i texten
och måste då läggas till av läsaren, för att ett påstående ska bli relevant. (Bergström &
Boréus 2000, s. 105)

4. 6 Verbal påverkan

Føllesdal, Walloe och Elster tar upp tre faktorer som är betydelsefulla vid verbal
påverkan: avsändarens, budskapets respektive mottagarens betydelse.  (Føllesdal et al.
2001, s. 18-28) Avsändarens trovärdighet är ytterst betydelsefull för om vi tar till oss ett
budskap eller inte. Forskning har visat att vi lättare övertalas av personer som vi
bedömer som goda, attraktiva, berömda eller rika. Betydelsefullt är också om vi kan
identifiera oss med avsändaren, t ex gällande ålder, kön eller klass. Om avsändaren är
en expert med hög prestige inom sitt område får denne hög tilltro, förutsatt att det inte
framgår att budskapet ligger i ett egenintresse, för då minskar avsändarens trovärdighet.
(Ibid., s. 18ff)

Patrick Wilson, professor i biblioteks- och informationskunskap använder begreppet
kognitiv auktoritet om en person som vi hyser en så stor tilltro till att vi medvetet låter
oss påverkas i våra tankar. (Wilson 1983, s. 14f). Även en institution kan ses som en
auktoritet, vilket innebär att även böcker, instrument och organisationer har kognitiv
auktoritet. (Ibid., s. 81). Det handlar då om en medveten inställning att personen eller
institutionen har god grund för sina påståenden. Wilson poängterar dock att våra
tidigare övertygelser sätter gränser för hur öppna vi är att låta oss övertygas av nya
budskap. Vi tenderar att acceptera det vi redan håller för sant. (Ibid., s. 25)

Budskapets innehåll är avgörande för om vi ska låta oss påverkas. Värderingar i sig är
svårare att påverka, men ett knep som används ofta i reklamsammanhang är att avleda
uppmärksamheten och endast lyfta fram vissa saker medan andra förbigås. Effektivast
är dock en mer balanserad framställning med både argument för och emot om
mottagaren är av en annan åsikt och måste övertygas. Om mottagaren däremot redan
verkar vara av samma åsikt är en ensidig framställning bättre. (Føllesdal et al. 2001,
s. 22ff)

Mottagarens betydelse är mera osäker, eftersom alla inte är lika mottagliga för
påverkan. Personlighetsdrag är avgörande för om vi är påverkbara eller inte. De som har
en snävare acceptansnivå och ofta ser världen i svart och vitt är också svårare att
påverka.  Men det kan också handla om hur stor kunskap mottagaren har om båda sidor
av en sak och hur väl en ståndpunkt passar in bland övriga som mottagaren redan har.
(Ibid., s. 26ff)
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5. Retorikanalys: det Levande biblioteket (Handboken)

Jag har valt att analysera argument och retorik kring fördomar och möten i Handboken,
ett dokument som både finns i tryckt form och på webben.26 Syftet är framförallt att
analysera Handbokens budskap, dels i vilken kontext det uttrycks för att kunna
diskutera arrangemanget i relation till folkbibliotekets praktik och mångfaldsuppdrag.
Retoriken tas till hjälp för att granska på vilket sätt argumentationen framförs och för att
kunna få fram det som inte sägs uttryckligen i texten. De kursiveringar som förekommer
i citaten är mina egna och används för att ytterligare lyfta fram ordval eller fraser som är
relevanta för analysen. I slutet av kapitlet besvaras första delen av fråga 1.

Handboken omfattar 70 sidor med illustrationer från olika festivaler som arrangerat ett
Levande bibliotek i Europa. Handboken är indelad i 13 kapitel, av dessa har jag valt ut
lämpliga argumentkedjor som är relevanta för att besvara min första fråga.

Följande kapitel har valts ut för närläsning: Inledande rader på onumrerad sida och ”En
nordisk idé” (s. 7), ”Inledning” (s. 9ff) ”Att bygga upp ett levande bibliotek –
erfarenheter och lärdomar”, (s. 15-22) ”Sätta upp och driva ett levande bibliotek” (s.
23ff), ”Böckerna”, (s. 31f) samt ”Bibliotekarien” (s. 49). Anledningen till att jag valt
dessa kapitel är för att det är här som de centrala resonemangen kring själva konceptet,
dess syfte och metod formuleras. Det är också här som retoriken kring fördomar och
möten finns.

De kapitel som valts bort är följande: ”Det levande biblioteket – historisk utblick” som
handlar om arrangemangets historik, ”Handledning för biblioteksbyggare” (s. 29f) som
beskriver förberedelsearbetet på en festival samt LB på en skola i Norge. Även de
kapitel som fungerar som ren handledning för s.k. biblioteksbyggare, praktiska råd för
informationsmöten och utvärderingar samt tips hur man kan sprida LB, har valts bort
eftersom de inte är av intresse för denna studie: ”Att arbeta med värdorganisationen” (s.
52), ”Att sprida det levande biblioteket” (s. 53) ”Det levande biblioteket – Döm inte
boken efter omslaget” (s. 55) och ”Utvärderingen” (s. 57)

Handbokens text är inte argumentativ på det sätt som en text hämtad från en politisk
debatt eller en kampanj är. Här finns ingen självklar tes som det argumenteras för och
emot. Jag har därför försökt ringa in det centrala budskapet genom att utgå ifrån att LB
handlar om två övergripande teman: fördomar och möten.

Att det är negativt med fördomar är en implicit utgångspunkt i Handboken. En annan är
att vi alla har fördomar, men att vi (läsarna) kan bli av med dem genom att möta en
människa som representerar en grupp som många har fördomar mot. (Handboken, s. 7,
15) Handboken påstår således att fördomar minskar i mötet med en annan människa.
Denna människa antas vara en person som är olik läsaren. Detta ser jag som
Handbokens centrala budskap. Tesen kan då formuleras som att: ”Fördomar minskar
genom möten” med det implicita antagandet att de människor som möts är olika
varandra.

                                                  
26 www.norden.org/publikationer.
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Jag har inte funnit några argument som kan tolkas som motargument mot tesen i texten.
Studier har visat att när mottagaren antas vara överens med avsändaren så är det bästa
sättet att övertyga genom att inte använda motargument. (Føllesdal 2001, s. 24 ) En
implicit slutsats är alltså att Handboken vänder sig till meningsfränder. Men på vilket
sätt argumenteras det för att fördomar är negativt? Och vilka argument har
textförfattarna för att fördomar minskar genom möten?

5.1 Hur framställs fördomar?

I texten står det inte explicit att fördomar är negativt och det finns inte heller några
tydliga uppmaningar varför fördomar eller dess negativa konsekvens, diskriminering,
måste bekämpas. Sambandet uttrycks istället implicit genom att mottagaren förutsätts
vara överens med avsändaren att det är negativt med fördomar eftersom det kan leda till
diskriminering. Läsaren uppmanas att ”pröva”, ”reflektera” eller ”konfrontera” sina
fördomar i mötet med den levande boken (Handboken s. 9, 15) Dialog är ett centralt ord
som författarna ofta återkommer till. Dialogen är redskapet som ska få fördomarna att
minska och ge plats åt tolerans: ”Ändamålet är att skapa en dialog och stärka relationer
mellan unga i Norden” (Handboken s. 7) Fördomar framställs både som något alla bär
på och som ett hinder för medborgaren. Argumentationen förekommer kring tre
huvudsakliga teman: rättigheter, kunskap och möten. Utifrån dessa teman har jag funnit
följande teser och argumentationer i Handboken som först presenteras i enlighet med ett
argumentationsanalytiska schema. Därpå följer den retoriska analysen.

5.1.1 Fördomar och mänskliga rättigheter (MR)

1. Övergripande tes: FN:s deklaration om MR måste följas
Premiss: för att alla människor ska få ett bra liv

Underordnad tes: fördomar är ett hinder för att alla medborgare ska kunna utnyttja MR
Premiss: fördomar kan leda till diskriminering (Handboken, s. 23)

2. Tes: MR är inte enbart en angelägenhet för lagstiftningen (Ibid., s. 10)
Premiss: ”Varje medborgare har en uppgift att fylla” (Ibid., s. 10)

Underpremisser:
Vi ska vara ansvarstagande samhällsmedborgare
Vi ska konsumera upplevelser
Vi ska använda biblioteken

3. Tes: fördomar bör motverkas

5.1.2 Fördomar och (o)kunskap

Tes: fördomar är okunskap  (implicit)
Pro-argument: kunskap minskar fördomar (implicit)
Pro-argument: fördomar är inte alltför komplicerade (Ibid,, s. 58)

Tes: fragmentariska kunskaper om andra kan leda till fördomar ( Ibid., s. 7)
Pro-argument: vi måste få kunskap om de andra (implicit)
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5.1.3 Fördomar och möten

Tes: fördomar minskar genom möten. (Ibid., s. 7)
Premiss: möten i LB är möten mellan olika människor. (Ibid., s. 7)

Pro-argument: LB möjliggör möten mellan människor som inte skulle mötts. (Ibid., s. 9)
Premiss: möten leder till förståelse (Ibid., s. 10)

Tes: fördomar bygger på våra rädslor för främlingar (Ibid., s. 9)
Pro-argument: LB kan lära oss övervinna våra rädslor

Tes: ”Boktitlarna måste anknyta till en representativ grupp människor” (Ibid, s. 31)
Pro-argument: ”Böckerna måste vara autentiska”. (Ibid., s. 35)
Pro-argument: böckerna måste tillhöra en grupp som ständigt blir utsatta för fördomar
(Ibid., s. 35)

Tes: riktiga offentliga bibliotek är en bra plats för ett Levande bibliotek (Ibid, s. 26)
Pro-argument: en tydlig målgrupp som biblioteksbesökare ger positiva resultat (Ibid.,
s. 26)
Pro-argument: i centrum för det Levande biblioteket står bibliotekarierna (Ibid., s.49)
Pro- argument: det är önskvärt att hitta professionella och utbildade bibliotekarier (Ibid.,
s. 49)

5.2 Hur framställs mötet?

I resonemangen kring mötet är olikheten mellan läsaren och den levande boken både
implicit och explicit. För att lyfta fram ordval som har med olikhet att göra har jag
kursiverat vissa ord och uttryck. Redan i presentationen av konceptet nämns olikheten i
mötet: ”Idén bakom det levande biblioteket är en nordisk metod för att skapa möten
mellan olika människor och dialog mellan unga”. (Handboken s. 9-12)

Olikheten finns även implicit i antagande om att mötet i princip skulle vara omöjligt
utanför LB: ”Det levande biblioteket är en ny metod att bidra till en konstruktiv dialog
mellan människor som normalt inte skulle ha anledning att tala med varandra”. (Ibid.,
s. 9)

Men den förmodade olikheten mellan läsare och levande bok finns även underförstådd
genom de strikta krav som den levande boken måste leva upp till, medan detta inte
gäller för läsaren: ”Läsaren kan vara vem som helst som är beredd att pröva sina
fördomar och stereotyper och är villig att offra en timme på att skaffa sig en ny
erfarenhet” (Ibid, s. 9)

Normtänkandet har en tydlig motpol i föreställningen om den andre som ofta beskrivs i
förfrämligande termer: ”Läsarna har kontroll över den risk de tar i mötet med
främlingen”. (Ibid., s. 10)

Att det ofta handlar om föreställningar kring kulturella skillnader blir också tydligt i
vissa beskrivningar: ”Det är lätt att hysa fördomar om andra folkgrupper på avstånd.
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Det är betydligt svårare att bevara sina stereotyper vid ett möte mellan fyra ögon”.
(Ibid., s. 15)

De krav som ställs på den levande boken är att den måste vara representativ. Att det är
krav det handlar om blir tydligt i de normativa ordval som används och som jag
kursiverat för att göra dem extra tydliga:

”Boktitlarna måste anknyta till en representativ grupp människor som ständigt blir
utsatta för fördomar, stereotypa värderingar och ofta diskrimineras. Det är
organisatörens ansvar att tolka detta inom sina egna ramar”. (Ibid., s. 31)

Den levande boken får inte heller vara alltför känslig: ”Böckerna måste vara stabila
personer som är beredda och kompetenta att föra en dialog med ett brett spektrum av
läsare.”  (Ibid., s. 37)

Andra krav kan tyckas vara självklara, men betonas ändå i detta sammanhang:
”Böckerna bör vara pålitliga och ha möjlighet att ställa upp på den arbetstid som har
bestämts av organisatören” (Ibid., s. 37)

Kravet på äkthet kopplas ihop med den levande bokens trovärdighet: ”Böckerna bör
vara autentiska: varje titel bör vara representerad av en eller flera personer som har
väsentliga personliga erfarenheter av det aktuella ämnet”. (Ibid., s. 37)

Eftersom motsvarande kvar och förväntningar inte ställs på läsaren så framstår
relationen mellan läsare och levande bok som ojämlik. Läsaren förutsätts implicit
tillhöra ”majoriteten” eller normen, i motsats till den levande bokens minoritet.

5.3 Hur formuleras budskapet?

Den övergripande avsikten med LB formuleras som en kamp för mänskliga rättigheter
där fördomar står i vägen för alla människors rätt att få leva ett värdigt liv enligt FN:s
deklaration. LB framställs som ett redskap för att nå dit:

Mänskliga rättigheter kan inte tryggas enbart med lagens hjälp. Det är därför Europarådet
också arbetar för att påverka samhället och de offentliga myndigheter som stöder kampen
för mänskliga rättigheter runt om i världen och strävar efter att förhindra orättvisor, förtryck
 och diskriminering. Terry Davis, Europarådets generalsekreterare.
(Handboken, 2005)

Syfte och metod för LB formuleras i samma anda:

Det levande biblioteket är en metod att främja respekten för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet och
syftar till att göra människor medvetna och öppna för en konstruktiv dialog om fördomar som kan leda till
diskriminering av enstaka personer eller grupper av människor. (Handboken s. 23)

Handbokens retorik förs alltså inom ramen för FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter vilket idag är en vanlig strategi för frivilligorganisationer och andra som
arbetar för social rättvisa. Det blir ett sätt att legitimera moraliska och politiska
argument inom en global samhällsram. Hans Ingvar Roth, som publicerat ett flertal
böcker i ämnet, menar därför att MR blivit ett slags ”etikens hårdvaluta” (Roth 2005 s.
54).
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I Handboken finns ett implicit antagande att fördomar är detsamma som brist på
kunskap om andra människor och att denna okunskap därför kan leda till diskriminering
av människor som vi upplever som olika oss själva: ”Präglad av bilder och
fragmentariska kunskaper om andra är människor hänvisade till fantasier och gissningar
eller fördomar och stereotyper, alltför ofta en kombination av båda delar”. (Ibid., s. 7)
Det Levande biblioteket framställs som ett verktyg för ”tvärkulturell skolning” (Ibid.,
s. 9) som ska att råda bot på okunskapen. LB vill lära människor ”Att utan rädsla
kommunicera med andra och lära sig förstå dem” (Ibid., s. 9)

5.4 ”Fördomskatalogen”

I Handboken rekommenderas arrangörerna att lägga mycket tid på att förbereda en
katalog i vilken ”boktitlarna bör följas av detaljerade beskrivningar av de vanligaste
stereotyperna och fördomarna”. (Ibid., s. 31)

Boktitlarna bör vara enkla och lättbegripliga. Fördomar är inte alltför komplicerade och därför ska boktitlarna
inte heller vara det. (Svart eller färgad är tydliga som en typ av fördom. Person som är född på en annan
kontinent och har en annan hudfärg är inte en titel på en fördom. (Ibid., s. 32)

Fördomar bör enligt Handboken formuleras med grova, förenklade ord:

Det bästa sättet att uttrycka grova fördomar är med hjälp av enkla adjektiv – smutsiga, onda, lata… Men du
kan också behöva några ofullständiga meningar (t ex. ”en som inte duger till ett riktigt jobb” är mer
lättbegripligt än ”arbetsoduglig”. (Ibid., s. 35)

För att underlätta överblicken av de fördomskategorier som räknas upp, så har jag
sammanställt en lista över de minoriteter som förekommer i Handboken:

Etniska minoriteter: zigenare/rom, färgad, afrikan, blondin

Sexuella minoriteter: homosexuella: bög, lesbisk

Religiösa minoriteter: präst, rabbin, muslim, jude, kristen

Ålder: pensionär (åldring)

Yrke: polis, körlärare, tjänsteman, lärare, socialarbetare

Subkulturer: graffittimålare, skateboardåkare, vegan

Lagbrytare: f.d nynazist, f.d fängelseintern, f.d knarkare, f.d fotbollshuligan
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Arrangörerna av LB är fria att själva välja levande böcker enligt en begränsad eller vid
tolkning av de fördomskategorier som passar verksamheten:

En begränsad tolkning av diskriminerade folkgrupper kan grunda sig på existerande rättsregler mot
diskriminering, t. ex. de som tas upp i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter. I detta fall kan
Böckerna representera skilda religiösa, sexuella eller etniska minoriteter, som t. ex. bögar, lesbiska, muslimer
eller romer. En vidare tolkning kan också fånga in lätt identifierbara stereotyper som ofta förekommer i den
närmaste omgivningen och som anspelar på människors utseende (t. ex. blondin), yrke (t. ex. polis) eller
matvanor (t. ex. vegetarian) ( Ibid., s. 33)

Men det kan även handla om att motverka fördomar om yrkeskategorier: ”Katalogen
kan också inkludera företrädare för yrken som har särskilt lätt att förmedla en stereotyp
bild hos unga människor, som lärare eller socialarbetare”  (Ibid., s. 33)

Med hänvisning till den pedagogiska dimensionen utesluts däremot personer som ”kan
tänkas uppmuntra till ett osunt och farligt beteende som t ex  narkoman eller fotbolls-
huligan eller till moraliskt/politiskt tvivelaktiga ideologier, som nynazist”. Även
”sådana som kan tänkas utnyttja möjligheten att gynna sina egenintressen som,
exempelvis, medlemmar av religiösa sekter eller försäljare” utesluts. Av samma skäl
rekommenderas däremot böcker som tagit sig ur missbruk eller ett annat negativt
beteende. (Ibid., s. 33)

5.5 Vem är avsändaren?

Att LB är en omfattande verksamhet med betydelsefulla politiska aktörer framgår
tydligt. Handboken är utgiven på danska, finska, isländska, norska och svenska av
Nordiska ministerrådet 2005. Uppgifter om Nordiska ministerrådet får mottagaren på
sidan två (onumrerad). Där får vi veta att det arbetar för att stärka samhörigheten mellan
de nordiska länderna som även innefattar Färöarna, Grönland och Åland. Samarbetet
ger möjligheter att hävda nordiska intressen i förhållande till andra länder och främja
goda grannförhållanden. Initiativet till utgivningen av Handboken har däremot tagits av
Nordiska ungdomskommittén (NUK). Om NUK får vi veta att de är Nordiska
ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn-
och ungdomsfrågor.

Handboken på svenska är översatt från en engelsk handbok: Don’t judge a book by its
cover – The Living Library organiser’s Guide, utgiven av Europarådet, som arrangerade
ett Levande bibliotek redan 2003 som en del i programmet ”ungdom för mänskliga
rättigheter och social sammanhållning”. (Handboken, s. 9)

Av Handbokens omslag framgår att den är författad av fyra personer, vars namn står
tryckta på omslaget. Men den innehåller också texter som författats av koordinatorer för
olika festivaler, kommentarer från festivalbesökare och levande böcker m.fl. Europa-
rådet betonar därför att det är författarna som är ansvariga för de åsikter som framförs i
Handboken och att de inte nödvändigtvis speglar Europarådets uppfattning. Nordiska
ministerrådet har inga sådana anmärkningar, vilket innebär att de tar på sig ansvaret som
officiell avsändare. Europarådet får en mer framträdande plats som avsändare än
Nordiska ministerrådet, som troligen vill framhålla en mer internationellt erkänd
organisation för att skapa trovärdighet för det Levande bibliotekets idé. Redan i de
första inledande raderna som handlar om mänskliga rättigheter framställer sig Terry
Davis, Europarådets generalsekreterare, som rättvisans budbärare (s. 32). Handboken
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får därmed ett starkt ethos, eftersom Europarådet är internationellt erkänd som en
organisation som verkar för mänskliga rättigheter, vilket bestyrks på den svenska
regeringens hemsida om mänskliga rättigheter (www.manskligarattigheter.gov.se).
Det talas också i inledningen av Handboken (s. 9) om ett ”naturligt samarbete” mellan
Europarådet och Nordiska ministerrådet i samband med utgivningen av Handboken för
arrangörer. Även Nordiska ministerrådet arbetar för mänskliga rättigheter i Norden,
vilket förstärker avsändarens ethos även på ett nordiskt plan. Budskapet härrör alltså
från en trovärdig källa, erkänd både internationellt och nationellt, vilket bör förstärka
mottagarens benägenhet att låta sig påverkas av innehållet.

5.6 Vem är mottagaren av budskapet?

Handboken kan laddas ned från Nordiska minsterrådets hemsida och är därmed
tillgänglig för den som vill arrangera ett Levande bibliotek. Men det är tydligt att
avsändarna riktar sig till arrangörer av större festivaler där många ungdomar samlas:
”Biblioteket har av tradition presenterats som en del av ett större sammanhang,
exempelvis musikfestivaler, där många människor är samlade under flera dagar.”
(Handboken s. 24)

Festivalarrangemangen sägs vara viktiga av två anledningar. Dels drar de stor publik
och dels för att det i första hand är unga som kommer som ”har en postitiv attityd till
upplevelser av det här slaget”. Det Levande biblioteket har alltså en tydlig målgrupp.
(Ibid., s. 24) Det sägs också om festivalen, att ”atmosfären är avspänd och mycket
tolerant”. Detta innebär inte, menar författarna, ”att festivalbesökare är mindre
fördomsfulla än människor i allmänhet, men festivalen skapar en inramning som
kompletterar bibliotekets arbete”.  (Ibid., s. 25)

En annan tydlig målgrupp är de lågutbildade, de som saknar formell utbildning. Det är
troligt att Nordiska ministerrådet anser att det finns en koppling mellan låg utbildning
och fördomar mot människor som har en annan bakgrund: ”Det levande biblioteket
skapar en möjlighet till tvärkulturell27 skolning och personlig utveckling för människor
som haft begränsad tid och tillgång till icke-formell utbildning.”  (Ibid., s. 9)

Biblioteket som möjlig arrangör tas upp under rubriken fristående arrangemang.
Exemplet är hämtat från ett skolbibliotek, vilket understryker att det är de unga som är
i fokus. (Ibid., s. 26) Att använda ”riktiga” bibliotekarier i LB framställs i Handboken
som önskvärt, eftersom bibliotekarier kan hantera låneverksamheten på ett
professionellt sätt och hjälpa läsarna att förstå konceptet. (Ibid., s. 49 ) Men det är också
troligt att valet av professionella bibliotekarier, i egenskap av sin auktoritet, behövs för
att ge ökad trovärdighet till verksamheten.

Vilket pathos använder författarna för att locka mottagaren? I beskrivningen av själva
idén används ett positivt och okomplicerat språkbruk, som kan kopplas till ett mer
personligt tilltal. Här framställs LB som något nytt: ”För en gångs skull en riktigt ny
idé!” (Ibid., s. 9) Enkelheten betonas också: ”Det levande biblioteket är en så enkel idé:
konfrontera dina egna fördomar!” (Ibid) Men jag är osäker på om detta tilltal verkligen
                                                  
27 Tvärkulturell är som tidigare nämnts i avsnitt 3.3 ett vanligt begrepp som syftar på kommunikation över
kulturgränser. Enligt sociologen Jonas Stier har tvärkulturell blivit en alternativ benämning för interkulturell, vilket är
det begrepp han själv använder i sin bok Kulturmöten. Enligt Stier är de båda begreppen inte ekvivalenta.
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kan ses som exempel på pathos i den meningen att det används för att ytterligare
förstärka budskapet. Avsändaren försöker nämligen inte presentera hotbilder och löften,
vilket annars är ett vanligt grepp för att få mottagaren att engagera sig i budskapet.
(Johannesson 1998, s. 18, 80) Intrycket av den språkliga stilen är snarast att avsändaren
försöker entusiasmera arrangörerna med ett lekfullt och enkelt budskap.

5.7 Sammanfattning av resultat

Här är följer nu svar på första delen av fråga 1. Den andra delen besvaras efter
intervjuanalysens genomförande i kapitel 6.

Handbokens retorik har ett språkbruk där fokus ligger på att föra ut ett positivt och
enkelt budskap om att det går att förändra människors fördomar och därmed skapa ett
bättre samhälle för alla. Budskapet bygger på mänskliga rättigheter som
sammanhållande rättviseetik.

Avsändarens intension är att få potentiella arrangörer att tro på att människor kan bli
mindre fördomsfulla genom att använda LB. De framställer sig som en organisation
som arbetar för ett rättvisare samhälle och genom att framhålla sitt nära samarbete med
Europarådet, en organisation som i egenskap av kognitiv auktoritet på området bör
kunna ge ytterligare trovärdighet åt LB.

En närläsning av de avsnitt som handlar om fördomar och möten visar dock att
Handboken bokstavligen reproducerar de fördomar som den har för avsikt att bekämpa,
genom att uppmana arrangörer att framställa en katalog med detaljerade och grova
fördomar om de kategorier som finns till utlån. Mötet mellan läsare och levande bok
framställs som ett möte som kännetecknas av olikhet, där ordval som ”främling” och
”andra folkgrupper” förstärker intrycket av kulturell olikhet. Konsekvensen kan då, sett
i ett större samhällsperspektiv bli ett kontraproduktivt arrangemang som snarare
förstärker  föreställningar om kulturella gränser mellan grupper.
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6. Analys: Levande bibliotek i en folkbibliotekskontext

I detta kapitel har jag delat in studien i följande tre delar: Först tar jag kort upp
enkätundersökningens resultat, därefter följer intervjuanalysen med mina informanter
respektive intervjudelatagare: fyra bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek och en
levande bok. Avsikten är att lyfta fram olika röster, för att på så sätt fördjupa förståelsen
om vad ett Levande bibliotek är. I det sista avsnittet i detta kapitel besvaras den andra
delen i fråga 1, då retoriken i Handboken relateras till intervjuretoriken.

6.1 Analys av enkät till svenska folkbibliotek

I den enkät jag skickade ut till samtliga 280 svenska folkbibliotek var avsikten dels att
se hur stort intresset är för LB, dels att se om det gick att utläsa någon kritik av
arrangemanget som biblioteksuppdrag bland de som valt att inte arrangera LB. (Se
bilaga s. 57) Resultatet av de 147 enkätsvaren visade att arrangemanget var bekant för
de allra flesta folkbibliotek. Ett fåtal svar visade dock att inte alla hade hört talas om
LB.

Många som svarade att de inte arrangerat LB var trots detta positivt inställda och tyckte
att det var en spännande idé, som de kan tänka sig att genomföra i framtiden. Inget svar
gick att utläsa som en tydlig negativ markering mot arrangemanget. Däremot tolkar jag
flera av svaren som brist på intresse, då de antingen aldrig diskuterat arrangemanget
eller endast svarar att de inte vet varför de inte arrangerat LB.

16 bibliotek svarade att de någon gång hade genomfört LB.28 På frågan varför de valt att
göra det, var det flera bibliotekarier som resonerade kring mångfald. Några pekade på
mångkulturåret som den direkta anledningen till varför de valt att genomföra LB. En
annan anledning till genomförandet var att biblioteket är beläget i ett mångkulturellt
område. Biblioteket som allas mötesplats är en annan viktig anledning: ”Biblioteket är
ju en plats där alla kan mötas oavsett ålder, kön, ursprung, åsikt eller ekonomi och
därför den idealiska platsen för sådana möten”.

En del bibliotek lyfte fram utmaningen i användarnas uppfattning av biblioteket: ”Folks
uppfattningar utmanades i dubbel bemärkelse – dels när det gäller de grupper våra
böcker representerade (präst, politiker, homosexuell och muslim), och dels när det gäller
det sätt som bibliotekets verksamhet bedrivs.”

Flera bibliotek svarade att de genomfört LB eftersom de visste att det skulle ge stor
medial uppmärksamhet: ”Plats i medierna betyder för oss gratis annonsplats. Där är det
inte VAD vi gör som är det intressanta utan ATT folk får reda på att och var vi finns”.

                                                  
28 Bland de folkbibliotek som inte svarat känner jag till att det finns fler som haft Levande bibliotek. Troligen är det
än så länge ett 20-tal bibliotek i Sverige som någon gång arrangerat ett Levande bibliotek.
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6.2 Analys av intervjuer med bibliotekarier

Mina informanters och intervjudeltagares resonemang om LB skiljer sig åt utifrån två
olika ståndpunkter. Den ena går ut på att LB är ett bra biblioteksuppdrag medan den
andra ifrågasätter LB som biblioteksuppdrag. Jag inleder analysen med att presentera en
argumentkedja för och emot LB som biblioteksuppdrag. De teman som lyfts fram är
fördomar, möten och kunskap. Tesen som formulerats för Handboken har förlängts på
följande sätt:

Tes: LB är ett bra biblioteksuppdrag för att minska fördomar genom möten

Argumenten för och emot tesen har jag sammanställt enligt följande:

Pro-argument: Folkbiblioteket är en mötesplats där alla är välkomna
Pro-argument: Biblioteket möjliggör möten mellan människor som kanske inte mötts
Pro-argument: Mötet minskar fördomar och skapar förståelse
Pro-argument: Kunskap om andra människor minskar fördomar
Pro-argument Vi kan lära oss av andra människor

Contra-argument: Att peka ut fördomar kan legitimera dem
Contra-argument: Föreställningar om annorlundaskap kan reproducera fördomar
Contra-argument: Det är fel att folkbibliotek ska peka ut grupper som annorlunda
Contra-argument: Det finns inga representativa fördomskategorier
Contra-argument:  Bibliotekets användare är inte en representativ grupp i samhället

Här följer nu de delar av intervjun som jag anser är särskilt relevanta för min
frågeställning. I många fall har jag valt att kursivera vissa ord eller fraser för att
tydliggöra ett resonemang.

6.2.1 Levande bibliotek som biblioteksuppdrag

På frågan om hur mina informanter skulle vilja beskriva LB som biblioteksuppdrag,
resonerar de kring identitet, fördomsbekämpning och bildning:

Det här handlar ju verkligen om att man får lov att vara sig själv. Och att det är kravlöst. Att man
får vara den man är. Och naturligtvis att bryta ner, att motverka fördomar. Motverka fördomar och
lära sig av andra människor.

Även bibliotekets roll som mötesplats lyfts fram i resonemanget om uppdraget:
Folkbiblioteket blir platsen för att: ”Möjliggöra möten mellan människor som kanske
annars inte hade mötts”.

Folkbiblioteket som förmedlare av kunskap ses som en del av bildningsuppdraget: ”Nu
har vi kanske inte det folkbildande uppdraget, men utbildningsfaktorn, att man faktiskt
lär sig något av en levande bok istället för en textbok”.

Uppdraget innefattar också informations- och kulturförmedling: ”Det är förmedling av
information och kultur. Det är bara att det är i levande form och inte i tryckt som det
står i lagen”.
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Biblioteket som kulturinstitution och förmedlare av olika kulturers uttryck blir tydlig i
intervjun: ”Ja, och sedan också mångkulturaspekten. Att vi bidrar ju på det sättet med
att föra fram olika… olika kulturer på biblioteket och det ingår ju lite i bibliotekslagen
att alla ska ha rätt till samma, alla ska vara lika på biblioteket. Och det tycker jag vi
hjälper till och…”

En marknadsorienterad retorik är också central i talet om LB: ”Det ger många ringar på
vattnet. När folk får möjlighet till att låna, så passar man även på att skaffa ett lånekort.
Man marknadsför ju hela biblioteket”.

6.2.2 Från etniskt till vidgat mångfaldsuppdrag

Kopplingen till mångfald blir tydlig redan i början av parintervjun när jag frågar om
varför Malmö stadsbibliotek ville starta ett Levande bibliotek. En av mina informanter
berättar då om hur deras föregångare, som också var den som startat LB, arbetade med
mångfaldsfrågor och helt enkelt ”hade de rätta ögonen för att få detta att passa in i ett
mångkultur- eller mångfaldsarbete”.

Från början var det etniska minoriteter som lånades ut:

Och i början handlade det väl mer om levande böcker med olika etnisk bakgrund. Alltså romsk kvinna,
muslimsk kvinna och resande folk. Lite mer den aspekten. Nu har vi nog kanske vidgat ännu mera. Eller med
åren har det blivit vidgat.

LB har utvecklats mot en vid tolkning av Handbokens rekommendationer. Man har
exempelvis slopat ”fördomskatalogen” på ett tidigt stadium och gradvis tonat ner
fördomsaspekten, vilket syns i valet av levande böcker som vidgats betydligt.

Mångfaldsaspekten. Det är ju väldigt brett. Just sexuell läggning, olika kulturer, religioner, yrkesval,
intressen. Vi har ju haft en bergsklättrare t ex. Så att det kan ju vidgas hur långt som helst…

6.2.3 Att förmedla sin personliga historia

Mina informanter betonar att LB både är brett och smalt, eftersom det både handlar om
en bred mångfald och om det personliga mötet:

Att det är mångfald är det på alla sätt egentligen. Så fort det är en människa som ett val som andra kallar
fördomar eller är nyfikna på. Men det ska vara det personliga. Så man kan inte komma och vara representant
för en förening. Eller det kan man i och för sig. Men man måste berätta sin egen historia. Människa till
människa.

Informanternas resonemang om vem som kan vara en levande bok är detsamma som i
Handboken, men det handlar allt mindre om kravet på utsatthet och andras fördomar.
Kraven på lämplighet är däremot i stort sett detsamma som i Handboken:

Just för att veta att det är människor som är stabila.  Det ska vara att du berättar din historia. Så det hänger
väldigt mycket på personlig lämplighet. Det är jätteviktigt att det är rätt person. Då tror jag vem som helst kan
vara Levande bok.

Den levande boken måste vara en person med social kompetens: ”Vem som helst har ju
en historia. Men huvudkravet är att man är stark i sig själv. Att man kan ta folk. Att man
kan dela med sig. Att man har hittat sig själv som person”. Men det finns en tydlig gräns
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för vem som får vara levande bok. På min fråga om det skulle gå att låna ut en f.d.
pedofil är mina informanter överens om att det skulle vara för laddat. ”Det är lika laddat
som Sverigedemokrater”, säger en informant under vår intervju, men samtidigt förs ett
reflekterande resonemang kring varför det inte skulle fungera. Informanten menar att
det skulle bli stora protester om biblioteket lånade ut kontroversiella kategorier. Det
skulle då vara omöjligt att ha ett personligt möte med den levande boken. Men den
främsta anledningen ligger kanske trots allt ändå på ett personligt plan, som gäller både
för den levande boken och för den som lånar: ”Med pedofil så tror jag att det kan vara
extra känsligt, för ingen vill ju bli utpekad som pedofil.”

Resonemanget kring varför det inte skulle fungera att låna en f.d. pedofil kan kopplas
till ett starkt socialt tabu. Pedofiler tillhör idag den mest tabubelagda kategorin i vårt
samhälle, menar Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi. Att uttala sig offentligt om
pedofiler innebär således att man måste göra ett tydligt avståndstagande. Arnstberg
pekar på två problem med att tabubelägga kategorin. Ett är att pedofiler uppfattar sig
själva som en förtryckt minoritet. Ett annat är att den sociala stigmatiseringen inte bara
drabbar förövaren utan även offret. (Arnstberg 2007, s. 267)

En av mina intervjudeltagare menar att folkbibliotek inte bör peka ut grupper som
annorlunda överhuvudtaget, eftersom det kan reproducera och legalisera fördomar
istället för att motverka dem.

6.2.4 Identitetsrelaterad retorik (rättviseperspektiv)

Det finns ett genomgående resonemang hos mina informanter som kan kopplas till
individens rätt: ”Det här (LB) handlar ju verkligen om att man får lov att vara sig själv.
Och att det är kravlöst. Att man får vara den man är”.

Biblioteket framställs som en tolerant plats där alla blir accepterade, även den som är
”annorlunda”: ”Jag tror att det sprider lite ringar. Att man känner sig accepterad som
den man är. Att biblioteket har väldigt låga trösklar. Att man får vara annorlunda här”.

Vem som är annorlunda sägs inte, och användandet döljs bakom pronomenet ”man”.
Eftersom de levande böckerna befinner sig i en utsatt position är det lätt att anta att min
informant syftar på dem, men det kan också syfta på de potentiella läsarna.

I resonemanget kring identitet finns också en genomgående betoning av dikotomin
likhet/olikhet. ”Att vi ska få vara som vi är. Lika men ändå olika”. Under intervjun
noterar jag att varje gång som mötet mellan läsare och levande bok förs på tal så
framförs dikotomin likhet /olikhet. Det blir ett sätt att markera det gemensamma och det
som skiljer. ”Vi har alla något gemensamt också trots att vi ser annorlunda ut. Vi har
människor som ser olika ut och de kan verka så annorlunda och ändå så har vi något
gemensamt. Vi har något gemensamt alla. Vi är ändå så lika vi människor”. Dikotomin
blir också synlig i talet om allas lika värde: ”Jämlikhet. Det är ju ett bra ord här. Vi är ju
alla lika mycket värda, trots att vi kan se annorlunda ut”. Men mötet i LB kan också
handla om identifikation och att våga stå för den man är, menar en informant:
”Igenkänning. Att man vågar vara den man är därefter”.
En av mina intervjudeltagare anser att läsarens förväntningar kan påverka den levande
bokens identitetsprocess i negativ bemärkelse. Intervjudeltagaren är också kritisk till hur
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såväl levande böcker som läsare görs till representativa grupper och menar att det inte
finns några representativa fördomskategorier. Detsamma gäller för bibliotekets besökare
som inte heller kan betraktas som en representativ grupp i samhället. Däremot anser
intervjupersonen att folkbiblioteket är en bra mötesplats och att möten mellan
människor alltid är bra. På individnivå kan mötet innebära ökad förståelse och minska
fördomar. I ett större samhällsperspektiv utmynnar resonemanget i att LB därför både
förstärker och minskar fördomar.

6.2.5 Marknadsorienterad retorik (nyttoperspektivet)

Informanterna jämför sin roll med försäljarens, medan den potentielle låntagaren ses
som en konsument som det gäller att övertyga: ”Man ska också vara lite försäljare. Vara
utåtriktad och försöka locka in folk… Det är som att stå på en mässa. Hallå! Här är vi!”

Bibliotekariens roll blir här att vara förmedlare av en upplevelse: ” Jag ska försöka sälja
på det här på den personen och om han eller hon accepterar detta, så kommer de inte att
ångra sig! Utan de kommer att tycka att det här var jätteroligt!”

Folkbiblioteket beskrivs också som en plats där man inte behöver läsa en massa tunga
böcker. Det är tydligt att folkbiblioteket vill bli av med tråkighetsstämpeln: ”Och
kanske en annan bild av vad ett bibliotek är för något, eller måste vara. Att det inte
måste vara tunga uppslagsböcker. Det kan vara möten med människor över en kopp
kaffe. Att kanske fler personer upptäckt att bibblan kan vara något för mig. Att det inte
är så pretentiöst eller komplicerat”.

I mångfaldsstudien av statliga kulturinstitutioner Tid för mångfald (2005) som finns
närmare presenterad i kapitel 2, finns en tydlig parallell till folkbibliotekets två retoriska
perspektiv:

Ett rättvisemotiv dominerar ofta i arbete mot diskriminering och för att öka representationen av underordnade
sociala kategorier. Ett motiv som utgår från nytta finner man vanligtvis bakom ”managementorienterade”
insatser. Bland annat framhålls nyttan av mångfald för den egna organisationen (Pripp et al 2005, s 31. Min
kursivering).

Rättvisemotivet är genomgående i det som jag identifierat som informanternas
identitetsretorik. Den managementorienterade retoriken är mer explicit inriktad på
nyttan att marknadsföra biblioteket, men samtidigt är nyttan med mångfald på
biblioteket en premiss för resonemanget.
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6.3 Analys av intervju med en levande bok:

Nu följer min intervjuanalys med en levande bok. I intervjun förs ett resonemang om
fördomar, synliggörande och särskildhet som jag vill lyfta fram för att visa LB ur
minoritetsperspektiv. Analysen med Sara/Claes diskuteras avslutningsvis som en del av
fråga 3, där uppsatsens resultat och slutsatser ses i ett postkolonialt ljus.

6.3.1 Att synliggöra oliktänkare

Sara/Claes anser att fördomar egentligen är okunskap, därför är ett viktigt argument för
att motverka fördomar att ”lyfta dem till ytan. Se till att de diskuteras”. Det är viktigt att
minoriteter, som det finns väldigt många fördomar om,”syns i samhället så att folk
vänjer sig vid att vi finns.”

Sara/Claes menar att minoriteter är detsamma som oliktänkare. Även etnologen Karl-
Olov Arnstberg använder begreppet oliktänkare i en fördoms- och kunskapskontext:
”Ett av de effektivaste hindren för ett fritt kunskapssökande är begreppet fördomar. I
likhet med rasistbegreppet, så är det ett vapen mot oliktänkare”. (Arnstberg 2007, s.
194)

Vikten av oliktänkande och andra synsätt relaterar Sara/Claes till sin verksamhet och
affärsidé:

Jag har min nisch. Jag tänker på ett visst sätt. Och jag vet ju att det är den nischen som har gjort att t ex
Slagthuset är en succé. Det är på grund av att jag är som jag är och alla andra som jobbar på Slagthuset är
som de är. Vi har en massa minoriteter som jobbar där /…/ Det syns ju att de är minoriteter. Men de är ju
människor, enskilda människor  som tillsammans gör en massa saker. Tillsammans blir det himla bra.

6.3.2 Representation och identitet

Sara/Claes menar att minoriteter oftast avpersonifieras och betraktas som representanter
för en kollektiv grupp. Det är exempelvis legitimt att fråga transvestiter om de är
homosexuella. Men precis som ”HBT-kollektivet” inte är det kollektiv som det ofta
framställs i media, så menar han att det inte finns någon som kan svara på vad en
transvestit är: ”Jag kan ju inte vara en representant för alla transvestiter i hela världen
bara för att jag är en av dem”. Men för Sara/Claes är det inte något negativt att
förknippas med en kategori, eftersom minoriteter behöver kunna definiera sig: ”För att
markera att vi faktiskt finns”. Men det har också att göra med identifikation. Att veta
”…att du inte är den ende. Känna igen sig. Man speglar ju sig i sin omgivning. I mitt
fall transvestit eller marknadschef eller man eller bilist”.

Samtidigt är namnet, inte den kollektiva gruppen, det yttersta tecknet på identiteten:
”jag tillhör kanske gruppen transvestiter, men när jag pratar med någon vill jag ju ändå
bli uppfattad som Claes, eller Sara, eller Sara/Claes om man tycker det känns bättre”.

Sara/Claes’ argumentation utmynnar i ett relativistiskt minoritetsbegrepp som går ut på
att alla människor tillhör flera olika minoriteter samtidigt. Minoriteter framstår som ett
begrepp som kan relateras till vad som helst. Resonemanget kan ses som en retorisk
strategi för att få oss alla att inse hur lika vi människor egentligen är.
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6.4 Sammanfattning av resultat

Här besvaras nu den andra delen i fråga 1, då retoriken i Handboken relateras till
intervjuretoriken.

Att Handboken varit vägledande för utformningen av LB på stadsbiblioteket i Malmö
är tydligt i resonemangen kring fördomar och möten. Samtidigt var det lika tydligt att
LB har vidareutvecklats och i mina intervjuer var det ingen som relaterade till
Handboken för att beskriva vad LB är. En av mina informanter berättade att katalogen
slopats i ett tidigt skede för att de tyckt att den var fördomsfull.

Handboken har ett tydligt fokus på festivaler och målgruppen ungdomar medan
folkbiblioteksperspektivet har ett bredare fokus på bibliotekets användare. Mina
informanters argument för LB som biblioteksuppdrag förs utifrån ett tydligt
institutionsperspektiv, där folkbiblioteket framställs som en tolerant mötesplats och
kunskapsinstitution. Mina informanter anser, liksom Handboken, att det finns en tydligt
koppling mellan fördomar- och (o)kunskap. Biblioteket fungerar inom en
kunskapskontext där dess användare antas behöva upplysas genom möten med de
levande böckerna. En av mina intervjudeltagare är däremot kritisk till LB som
biblioteksuppdrag. Kritiken tar sin utgångspunkt i argument emot förfarandet att ”peka
ut grupper som annorlunda”, vilket intervjudeltagaren menar kan bidra till att förstärka
fördomar i ett större samhällsperspektiv.

I intervjun med de ansvariga för LB har jag identifierat en individrelaterad- och en
marknadsorienterad retorik. I den förra är det individens rätt ”att få vara sig själv” som
lyfts fram, vilket också uttrycks som en rätt ”att få vara annorlunda här”. I den senare är
det en ny och mer spännande bild av folkbiblioteket som blir synlig i retoriken. Denna
nya bild står i kontrast till en mer traditionell syn på folkbiblioteket och antas därför
kunna locka nya grupper till biblioteket.

I intervjun med Sara/Claes betonas synliggörandet av minoriteter och deras roll som
oliktänkare, vilket tillför andra kunskapsperspektiv. Resonemanget anknyter till min
intervjudeltagares lyckade affärsverksamhet. Även om Sara/Claes resonerar utifrån ett
allmänt minoritetsperspektiv, så innefattar det retoriskt även ett majoritetsperspektiv,
där vi människor framstår som lika varandra.
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7. Analys av LB som mångfaldsuppdrag

I detta avsnitt relateras intervjuanalysens resultat till LB som mångfaldsuppdrag
på folkbibliotek. Sex styrdokument för Malmö stadsbibliotek har undersökts, vilka
presenteras inledningsvis. Därefter följer analysen som avslutningsvis sammanfattas.

7.1 Presentation av mångfaldsrelaterade styrdokument

Vision, huvudmål, ledstjärnor och verksamhetsidé för Kulturen i Malmö (2005) är det
styrdokument som samlar de övergripande och långsiktiga målen för kulturverk-
samheten i Malmö:

Kulturen i Malmö ska väcka nyfikenhet, glädje och engagemang utmana till nya upplevelser och oväntade
möten stimulera till bildning och ge lust till eget skapande inspirera till samverkan och utbyten skapa
förståelse och sammanhang genom ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud tillgängligt för alla människor.
(Malmö kulturförvaltning, 2005)

Malmö Biblioteksplan (2005) gäller som styrdokument för folk- och utbildnings-
bibliotek. Här formuleras bibliotekens huvudsakliga uppgift utifrån ett kunskaps-
perspektiv som ska ”bidra till att vidga och höja allas kunskapsnivå, stimulera fantasin
och visa nya vägar till kunskaper”.

Om folkbiblioteken sägs att de ”med sin demokratiska och öppna karaktär vänder sig till
alla”. Bibliotekens ökade betydelse för grupper med speciella behov lyfts fram som
”exempelvis synskadade, invandrare och nyföretagare”. (Malmö kommun, 2005)

Tre mål formuleras: tillgänglighet, kvalitet och samverkan. I tillgänglighetsmålet är
”Mångfald” en rubrik med underlydande text: ”Malmö uppvisar många olika kulturer,
vilket ska återspeglas i verksamheten och de medier som biblioteken erbjuder”.
I kvalitetsmålet finns rubriken ”Mötesplats, informationscentra och kulturarena”.
Därefter följer tre punkter varav den första lyder:

Biblioteken ska, som lokala informations- och kulturcentra, utgöra en grundförutsättning för ett livslångt
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper
i samhället.  (Malmö kommun, 2005)

 Ledstjärnor 2007-2008 är ett styrdokument som sammanfattar Malmö stadsbiblioteks
övergripande verksamhet i rubrikerna ”kraftsamling”, ”professionalitet” och
”samverkan och dialog”. Prioriterade områden under rubriken kraftsamling är barn och
unga, 3:e åldern samt mångfald och integration.

Fantasi och kunskap (1992) ger riktlinjer för Malmö stadsbiblioteks verksamhet.
Visionen formuleras som en bild av bibliotekets två ansikten där det historiska
biblioteket står för fantasi och kunskap, medan framtidsbiblioteket står för
tillämpningen av denna samlade kunskap. Bibliotekets huvuduppgift i samhället
blir tydlig:

Kunskapen, studierna, de litterära upplevelserna och det offentliga samtalet kan förändra
individen, gruppen och samhället. Bibliotekets huvuduppgift är att samla, organisera och förmedla
information oavsett mediaform. (Malmö biblioteksnämnd, 1992)
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De två inriktningsmålen för Malmö stadsbibliotek är mångfald och kvalitet i innehållet
och breda kontakter utåt. Under rubriken ”Medier” görs en koppling till
fördomsbekämpning: ”Biblioteket ska verka för öppenhet och frihet och motverka
fördomar och inskränkthet”.

Plan för vidgat deltagande i Malmös kulturverksamhet (2007) är kulturförvaltningens
styrdokument som tar sin utgångspunkt i huvudmålet att ”få allt fler med olika
förutsättningar att uppleva och utöva kultur” för att på så sätt bättre kunna ”ta tillvara på
den mångfald som finns i Malmö”. Målet för att uppnå ett vidgat deltagande formuleras
genom att lyfta fram olika hinder för deltagande. Kultur, social tillhörighet, ekonomi
och funktionsnedsättning kan enligt dokumentet vara hinder för att delta:

Vi ska skapa möjligheter för fler att, oavsett sociala, kulturella, och ekonomiska
förutsättningar samt fysiska och andra funktionshinder, delta i kulturlivet. Kulturen i Malmö
ska angå fler!  (Kulturförvaltningen, 2007)

Fokusområden är publikarbete och kompetensutveckling. Målformuleringen för
kompetensutveckling lyder: ”Genom ökad kunskap förändra attityder, förhållningssätt
och beteenden”. Detta ska bland annat ske genom nätverksbyggande och utvärderingar.

Malmö stadsbiblioteks verksamhetsplan 2009 formuleras ett helt nytt kunskaps-
paradigm för biblioteket: ”Stadsbiblioteket vill genomföra ett paradigmskifte. Vi vill
bryta med egna och andras invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och bör vara
och samtidigt vill vi sätta Malmö på världskartan.” Vidare står det att:

Vi vill realisera idén om ”The Darling Library in the world” och därmed ge  Malmöborna ett biblioteksutbud,
som kan understödja Malmö stads höga ambitionsnivå vad gäller utvecklingen av en dynamisk, tolerant och
talangfull kunskapsstad (Kulturförvaltningen, 2009)

7.2 Intervjuanalysen relaterad till ett mångfaldsuppdrag på Malmö
stadsbibliotek

Folkbibliotek har inte någon laglig skyldighet att ha en egen mångfaldspolicy. Däremot
legitimeras deras mångfaldsarbete utifrån respektive kulturförvaltningars övergripande
mål för verksamheten.29 Jag avser här att lyfta fram vilka föreställningar om mångfald
som finns i de dokument som ska vara styrande för Malmö stadsbibliotek, samt
diskutera hur de kan kopplas till LB som mångfaldsuppdrag.

I styrdokumenten för Malmö stadsbibliotek finns en tydlig mångfaldsrelaterad
värdegrund som baseras på målen för den nationella kulturpolitiken. Det är särskilt tre
av de sju kulturpolitiska målen från 199630 som förknippas med mångfald i kulturlivet
som också lyfts fram i ett slutbetänkande för samordning av Mångkulturåret 2006 (SOU
2007:50). Dessa tre mål är:

*Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt till eget skapande,
*Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom
motverka kommersialismens negativa verkningar,
                                                  
29 E-postkommunikation med Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.
30 De kulturpolitiska målen återfinns på Kulturrådets hemsida.
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*Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

I dessa övergripande mål formuleras kulturmyndigheternas mångfaldsarbete, vilka
också syns i de styrdokument som granskats i denna uppsats. Mångfaldsbegreppet
används både normativt, dvs uttrycker ett önskvärt mål för hela biblioteksverksamheten,
men även deskriptivt, med förankring i det lokala samhället: ”Malmö uppvisar många
olika kulturer…” (Malmö kommun, 2005).

Det kulturpolitiska mångfaldsbegreppet tenderar att kopplas till etnicitet, vilket också är
tydligt i de styrdokument som granskats. I intervjun med mina informanter var denna
koppling inte lika tydlig. När en av mina informanter argumenterade för LB som att
folkbiblioteket för fram ”olika kulturer” på biblioteket var min första tanke att det
syftade på personer med olika bakgrund. Men med tanke på hur LB har utvecklats på
Malmö stadsbibliotek, så går det också att tolka som ett mer vidgat och individrelaterat
kulturbegrepp som omfattar alla. Resonemanget om att LB till en början handlade mer
om etniska minoriteter, men därefter vidgats tyder också på ett förändrat förhållningssätt
till kulturbegreppet.

Bibliotekens huvudsakliga kunskapsuppgift utrycks i biblioteksplanen där bibliotekets
roll är att ”vidga och höja allas kunskapsnivå” samt ”visa vägar till nya kunskaper”
(Malmö biblioteksplan, 2005) Kunskap och offentliga samtal ses som en möjlighet att
förändra individen, gruppen och samhället. (Malmö biblioteksnämnd, 1992)

Det är just genom kunskap i form av möten och samtal som LB anses kunna förändra
människors attityder. Plan för vidgat deltagande är det styrdokument som jag bedömer
som särskilt relevant för LB. Det är också det dokument som mina informanter nämner
under intervjun. I målformuleringen syns kärnpunkten i verksamheten med LB:
”Genom ökad kunskap förändra attityder, förhållningssätt och beteenden”.
(Kulturförvaltningen 2007)

7.3 Sammanfattning av resultat

Styrdokumentens användning av mångfaldsbegreppet har både ett normativt och ett
deskriptivt syfte, vilket innebär att de både omfattar en grundäggande syn på mångfald
som något gott och önskvärt för biblioteket i samhället, samtidigt som begreppet
används som en beskrivning av hur det lokala samhället faktiskt ser ut. Sättet att
resonera kring mångfald och kultur är i grunden positivt och bejakande, men uttrycker
också kulturella gränser mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen, som i
förlängningen kan få negativa konsekvenser om vissa samhällsgrupper framställs som
utsatta och annorlunda.

Styrdokumentens mångfaldsbegrepp kopplas huvudsakligen till folkbibliotekets
kunskaps- informations- och kulturförmedling. Bildningstanken är helt central i denna
kontext och uttrycker ett individuellt, ett grupprelaterat och ett samhällsrelaterat
förhållningssätt till kunskap som innefattar ökad förståelse för människors sätt att vara,
delaktighet och förändring i en global tid. Dessa föreställningar är också tydliga i mina
informanters tal om LB. Min slutsats blir därför att verksamheten på ett tydligt sätt
uttrycker Malmö stadsbiblioteks mångfaldsuppdrag.
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8. Diskussion av resultat och slutsatser

I detta kapitel tolkar och diskuterar jag resultat och slutsatser från den beskrivande
analysen av mitt empiriska material i kapitel fem, sex och sju. Diskussionen av svaren
på min frågeställning förankras här inom en postkolonial tolkningsram där begreppen
representation och essens används som teoretisk förståelse för de föreställningar som
kommer till uttryck i retoriken. Diskussionen indelas i tre avsnitt som strukturerats efter
de frågor som tillsammans utgör min frågeställning.

8.1 Vilka kulturella representationer blir synliga i retoriken om LB?

I Handbokens retorik om fördomar anser jag att man reproducerar de fördomar man har
för avsikt att bekämpa. Att rekommendera potentiella arrangörer att använda en katalog
med grova fördomar om en kollektiv grupp, framstår som en fördomsfull metod.
Handbokens formuleringar om krav på att den levande boken måste vara utsatt för
diskriminering och fördomar bidrar ytterligare till att stigmatisera och befästa
föreställningar om en avvikande offerroll, där den levande boken framställs som en
representant för en kategori som är i behov av skydd från diskriminering och fördomar.
Kravet på att vara representativ innebär bland annat att den levande boken måste vara
stabil och pålitlig. Det sägs också att den levande boken måste vara autentisk. Här
avslöjas en essentialistisk kultursyn som förutsätter att det finns något äkta och sant.
Kravet på autenticitet kan med ett postkolonialt synsätt ses som en exotisk berättelse om
de andra och visar den ambivalenta syn genom vilken de andra ofta representeras i
förhållande till en implicit norm, vilket Suart Hall visat i Cultural representations and
signifying practices (1997).

Argumentationen om varför vi ska motverka fördomar bygger på en föreställning om
kulturell olikhet som även innefattar intressen och ålder. På så sätt tycks vi alla vara
inbegripna i denna föreställning om olikhet. Men i själva verket innehåller texten flera
markörer där den andres olikhet lyfts fram i förhållande till en implicit norm. Olikhet
kopplas exempelvis till utseende och etniska markörer som ”andra folkgrupper” som
ställs mot en implicit norm om ”svenskhet”. Dessa markörer synliggör textens
underliggande dikotomier.

Philomena Essed pekar på att det framförallt är fyra argument som brukar föras
fram i diskussioner som rör relevansen av information om ”kulturskillnader”, för att på
så sätt kunna motverka fördomar (1996, s. 26)

1. Brist på information om ”de andra” leder till fördomar
2. Fördomar beror på intolerans
3. Intolerans leder till konflikter
4. Konflikter kan undvikas genom en ömsesidig förståelse av kulturell bakgrund

Dessa argument är tydliga både i Handbokens och folkbibliotekets syn på hur fördomar
ska motverkas. Det finns ett antagande att fördomar är detsamma som brist på kunskap
och att denna okunskap i förlängningen kan leda till diskriminering av andra människor
som vi upplever som olika oss själva. Om vi däremot lär oss förstå människor med olika
kulturell bakgrund så kan vi undvika konflikter.
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Handbokens retorik om fördomar i samhället grundas alltså på att vi har olika kulturell
bakgrund, men också på att vi ser olika ut, att vi har olika intressen och olika ålder.
Argumenten för LB utgår således ifrån föreställningar om människors olikhet. Speciellt
tydlig blir olikhetsretoriken i representationer av den andre som framstår som avvikande
i motsats till en implicit norm, som läsaren får representera. Folkbiblioteket resonerar
utifrån dikotomin likhet/olikhet, där det finns en implicit norm som ställs emot en
avvikelse. I Handboken är avvikelsen explicit i termer som ”främling” eller ”andra
folkgrupper” vilka skapar ett avstånd mellan en potentiell läsare och den levande boken.
I folkbibliotekets retorik framstår avvikelsen ifrån en implicit norm som mer subtil
genom användningen av pronomen som ”man” och ”vi”, som kan tolkas som att vi alla
är potentiellt annorlunda.

Inom postkolonial forskning och dess syn på kulturpolitik är det framförallt betoningen
att kulturer och grupper är olika varandra som kritiserats. Paulina de los Reyes menar
exempelvis att det finns en fara att essentialisera olikheter mellan människor när det
gäller att förstå varför diskriminering förekommer. Diskriminering blir en attitydfråga
och ett individuellt problem, vilket osynliggör de institutionella regler och villkor som
också kan fungera diskriminerande.  (de los Reyes 2001 s. 107ff)

Fördomsbegreppet kopplas både till en föreställning om individers olikhet, som de
potentiella läsarna uppmuntras att bejaka i mötet och till föreställningen om okunskap,
som vi lockas att bli av med efter mötet. Samtidigt visar forskning att det inte finns
någon entydig koppling mellan (o)kunskap och fördomar. Appiah som studerat s.k.
kosmopoliter, menar att den närhet som finns i mötet inte är någon garanti för att
minska fördomar. (2006, s. 6ff) Här är det intressant att återkoppla till filosofen
Gadamers sätt att betrakta fördomsbegreppet. (se avsnitt 3.5) Fördom är för Gadamer en
negativ definition av okunskap, vilket säger något väsentligt om synen på kunskap när
det handlar om att motverka fördomar. En negativ syn på okunskap gör den till en brist
istället för att se okunskap som en del av människans förväntningar och möjlighet till
större förståelse. Gadamers för-doms begrepp handlar istället om förståelsehorisonter.
Möjligheten att modifiera våra för-domar, gör att de så småningom överrensstämmer
med det vi försöker förstå. (Føllesdal et al. 2001, s. 149) Genom att använda fördoms-
begreppet i idén om LB finns alltså redan en implicit negativ bild av människors
okunskap. Fördomsbegreppet kan därför ses som en övertalningsstrategi som markerar
vad vi inte får tänka om andra människor. Fördomar kan också ses som ett användbart
begrepp i föreställningen om kunskapssamhället. Det blir då ett sätt att legitimera LB
som bildningsuppdrag som förstärker folkbibliotekets identitet som kunskapsinstitution.

8.2 LB som mångfaldsuppdrag på folkbibliotek

Att LB kan kopplas till ett tydligt mångfaldsuppdrag på folkbibliotek visar såväl mitt
empiriska material som de styrdokument jag undersökt. Mångfald handlar om ett vidgat
uppdrag, där kultur ska angå fler och nya grupper. Att det vidgade mångfaldsuppdraget
berör hela folkbiblioteket som institution blir tydligt i mina informanters resonemang
där en ny och mer användaranpassad bild av folkbiblioteket synliggörs, vilken ställs i
kontrast till den traditionella bilden av ett folkbibliotek.

Mångfaldsbegreppet handlar i grunden om hur man ska kunna förverkliga en gemensam
samhällsidentitet och värdegemenskap i ett samhälle med människor som har olika
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kulturell bakgrund. Här finns en tydlig koppling till mänskliga rättigheter, i såväl
Handbokens som folkbibliotekets gemensamma värdegrund. Roth har framhållit
betydelsen av mänskliga rättigheter och gruppöverskridande mötesplatser samt dialog
inom kulturellt laddade områden som exempel på positiv närhet till samhällets utsatta
grupper (2005, s. 50ff, 167f). Kulturpolitiska styrdokument tenderar dock att ha en
monokulturell och statisk syn på kultur som förstärker föreställningar om skillnader
mellan ett normativt vi och ett de som representerar de andra, vilket har kritiserats ur ett
postkolonialt perspektiv i magisteruppsatsen Bibliotekets roll i integrationspolitiken
(Ekblad & Padellaro, 2005).

Att mångfaldsbegreppet är mångtydligt slås fast i undersökningar som exempelvis Tid
för mångfald (2004) där Sveriges kulturinstitutioner och deras koppling till
mångfaldsarbete undersökts och visar att detta kan få konsekvenser för arbetet med
mångfald, som gavs låg prioritet. En annan konsekvens kan bli en ensidig tolkning av
mångfaldsbegreppet. I magisteruppsatsen Mångkulturell bibliotekariekompetens där
Linda Wagenius intervjuat chefer och bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek visar hon
att mångfaldsbegreppet relateras till bibliotekets användare, vilka får representera det
mångkulturella, medan biblioteket representerar det svenska. (Wagenius 2004, s. 56) En
intressant tanke vore därför att låta bibliotekarierna själva använda LB för att på så sätt
förankra mångfaldsarbetet inom den egna verksamheten.

Mångfaldsuppdraget kopplas till kunskap/bildning och kultur/identitet, vilket är tydligt i
såväl styrdokument som i intervjuerna. En av mina informanter talar om det
folkbildandet uppdraget som något som inte längre är lika relevant för folkbiblioteket,
samtidigt som utbildningssuppdraget understryks. Detta kan ses som ett tecken på
folkbibliotekets förändrade bildningsuppdrag. Bernt Gustavsson har pekat på att
folkbildningstanken idag förknippas med en förmyndaraktig attityd som även kan
uppfattas som alltför uppfostrande och pekar ut ”folket” som mindre vetande.
(Gustavsson 1994, s. 37-49) LB kan kanske bäst förstås som upplysning i senmodern tid
i den bemärkelse som Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006) talar om i sin bok.
Upplysning kopplas här till livslångt lärande och förändring i motsats till den stabilitet
som utgjort grunden i en traditionell syn på lärande. Möten, samtal, dialog, reflexion är
centrala begrepp i den nya bildningstanken. Att LB handlar om just detta är också
tydligt i såväl Handboken som informanternas berättelse. Genom möten och dialog med
personer som har andra erfarenheter och tänker på andra sätt kan människor tillsammans
bli medvetna om verkligheten på ett annat sätt. Med Gadamers ord kan man säga att vi
rör oss över gränserna för vår egen horisont. (Gadamer cit. i Illman & Nynäs 2005)
Möten i LB kan innebära ett sådant gränsöverskridande.

I Bildningens förvandlingar (2007) i red. av Bernt Gustavsson, diskuterar Stefan
Johnson i essän ”Apans bildningsresa. Europeiska bildningsidéer och postkolonial
teori”, möjligheten att se postkolonialism som nytt bildningsideal (s. 122ff), en tanke
som är intressant att applicera på LB. I artikeln ifrågasätter Johnson det västerländska
kunskapsparadigmet som norm och ställer frågan om det finns en universalism bortom
det västerländska. En postkolonial norm, menar Jonsson, skulle istället kunna bygga på
en ”etisk universalism”. Johnsson refererar i detta sammanhang till den postkoloniala
teoretikern Gayatri Spivaks uttryck ”Transkulturell läskunnighet”, i betydelsen en
förmåga att tillgodogöra sig den andres erfarenheter på den andres språk. Två av mina
informanter som var ansvariga för Malmö stadsbiblioteks LB menade att det handlar om
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just detta: ”att lära av den levande boken”. Metaforen är således en intressant tanke för
vad ett Levande bibliotek kan vara i en postkolonial bildningskontext.

8.3 Hur kan Levande bibliotek förstås i ljuset av postkolonial teori?

Att synliggöra och uppmärksamma utsatta grupper i samhället i ett offentligt
sammanhang är en form av erkännandets politik, i den anda som filosofen Charles
Taylor förespråkar. Levande bibliotek kan på goda grunder ses som ett identitets-
politiskt ställningstagande för minoriteter. Retoriken är exempelvis tydligt identitets-
relaterad i intervjun med mina informanter, där de med hänvisning till LB som
biblioteksuppdrag understryker att LB handlar om ”Att man får lov att vara sig själv”
eller med en annan formulering ”Att man får vara annorlunda här”. Med ett
postkolonialt tolkningsraster innebär detta samtidigt att individen definieras som
annorlunda i förhållande till en implicit norm och därmed riskerar att fixeras i en
kategori. Här finns en tydlig koppling till ett viktigt postkolonialt tema om att göra
skillnad, där den andre måste vara kvar i sitt annorlundaskap. (Se Lundahl 2002, s. 25)

I intervjun med Sara/Claes, som varit levande bok vid ett flertal tillfällen, ser han inte
det som ett problem att bli klassificerad som en minoritet. Istället framhäver han vikten
av att synas för att motverka fördomar och okunskap. Synliggörandet handlar, menar
Sara/Claes, även om identifikation. ”Att veta att du inte är den ende”.  Denna position
för att rättfärdiga en särställning som minoritet har en motsvarighet i andra under-
ordnade gruppers kamp för sina rättigheter, även om kampen för rättigheter har olika
utgångspunkter. Urfolkens rätt grundar sig t ex i rätten till land. Samer har här en
särställning bland de nationella minoriteterna. (http://www.manskligarattigheter.gov.se)

Stuart Hall har i artikeln ”Kulturell identitet och diaspora” (Eriksson et al. 1999)
förklarat sin skepsis till särartspolitik, som har en essentialistisk syn på kultur och
individer. Hall anser att detta förhållningssätt befäster ett särartstänkade och därmed
även maktstrukturen i samhället. Men han betonar samtidigt att strategin för att markera
särart kan vara framgångsrik för att föra fram och tydliggöra politiska krav för en
kollektiv grupp. Ett exempel är négrituderörelsen på 60-talet som enades kring det
politiska begreppet ”svart”. Ett annat är Black power-rörelsen i USA. Den svarta
identiteten skapades alltså i ett specifikt historiskt sammanhang och grundas inte på
föreställningar om ett gemensamt ursprung eller ”essens”. Istället var utgångspunkten
för dessa olika grupper att de essentialiserades av samhället. (Ibid, s. 43f och s. 232) I
Sara/Claes’ resonemang om representation och identitet i avsnitt 6.4.2 blir parallellen
till detta resonemang tydlig, eftersom det inte heller här handlar om att alla transvestiter
eller HBT-personer som kollektiv grupp har samma egenskaper, även om de ofta
”essentialiseras” och förväntas vara på ett visst sätt.

Men kategoriseringsproblemet är ändå något som de som har makt och
tolkningsföreträde inte bör ta förgivet. Tack vare postkoloniala perspektiv så finns en
ökad medvetenhet kring maktstrukturers inneboende ambivalens, vilket exempelvis
synliggörs i integrationspolitiska maktutredningen Kategorisering och integration (red.
Borevi & Strömblad 2004). Redan titeln ger uttryck för den ambivalenta hållning som
präglar tillvaratagande av minoriteters rättigheter. Ett viktigt problem som lyfts fram är
kopplingen mellan kunskap och kategoriseringar. Kategorin ”invandrare” har
exempelvis ofta förknippats med problem i media, vilket inneburit att invandrarskap
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blivit synonymt med främlingskap och en slags negativ förförståelse, som står i kontrast
till ”svenskhet”. (Ibid., s. 9ff)

Ulf Mörkenstams artikel ”Minoritetspolitik och skapandet av kollektiva kategorier”
(Ibid., s. 169-194) är ett av de bidrag där särartspolitikens och kunskapsförmedlingens
mer problematiska sidor tas upp. Mörkenstam framhåller att kunskapsförmedling
bygger på kategoriseringar som är nödvändiga för att överföra information, men menar
också att dess baksida kan leda till stigmatisering av de grupper som utsätts för
kategorisering. Samma typ av stigmatisering, menar jag, riskerar också att drabba de
minoriteter som framställs som utsatta och marginaliserade i Handboken för LB. Det är
således viktigt att folkbibliotek som väljer att arrangera LB är medvetna om hur de
framställer de levande böckerna.

Kärnan i Mörkenstams kritik av normativa teorier om minoriteters rättigheter är att de
tenderar att betrakta kollektiva kategorier som oföränderliga. Betonande av en kultur
som ”huvudberättelse” förutsätter tydliga avgränsningar och definitioner av gruppen
och dess kultur, vilket leder till att minoritetspolitik tenderar att återskapa etablerade
föreställningar och kulturer och identiteter. Det rådande moraliska ramverket blir både
en förutsättning för identitetsskapande och det som bäst förklarar vilka vi är.
Mörkenstam menar därför att det är viktigt inse att minoritetspolitik måste grundas i ett
öppet förhållningssätt som betonar det tillfälliga och flyktiga. (Ibid., s. 190f) Liksom
Mörkenstam, anser jag att det är viktigt för de som arrangerar LB att framhålla att alla
typer av kategoriseringar är ofullständiga och flyktiga samt att skillnaderna inom
gruppen också måste framhållas. Genom att istället betona det unika inom varje
människa behöver vi inte fokusera på våra olikheter. Dessa insikter bör förmedlas inom
alla organisationer som arbetar med integration och mångfaldsfrågor.

I folkbibliotekets retorik synliggörs vårt postkoloniala arv i form av undermedvetna
tankestrukturer om normer och avvikelser, olikhet och likhet. LB kan därför ses som en
praktik som medvetandegör kolonialismens stereotypa föreställningar om den andre.
LB vänder på den koloniala maktlogiken genom att synliggöra den andre på sina egna
villkor, men samtidigt finns också normer som sätter gränser för vem i samhället som
får vara en levande bok och därmed tillåts göra sin röst hörd. Uttryckt på ett annat sätt
måste den levande bokens roll spelas inom ramen för samhällets normer, vilket innebär
att människor som inte passar in exkluderas. Därför kan LB sett genom ett postkolonialt
raster också ses som ett ambivalent arrangemang, som både kan bidra till att minska,
men också förstärka fördomar om den andre i ett större samhällsperspektiv.

8.4 Förslag till fortsatt forskning

Levande bibliotek är ett komplext studieobjekt som biblioteksfenomen. Under min egen
forskningsprocess där jag utgår ifrån ett institutionellt perspektiv funderade jag många
gånger på LB utifrån ett användarperspektiv. Jag tänkte då särskilt på icke-användarna
och hur de skulle ha motiverat sitt ointresse för LB. Bibliotekets utgångspunkt att alla
människor har fördomar och därför behöver låna en fördomskategori för att bli upplysta
kunde utmanas genom att analysera icke-användarnas motiv. Jag föreställer mig att det
skulle vara intressant att enbart utgå ifrån denna kategori, för att få ytterligare insikter
om fenomenet Levande bibliotek.
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9. Sammanfattning

I föreliggande magisteruppsats har jag studerat Levande bibliotek (LB) som idé
respektive praktik på folkbibliotek i en mångfaldskontext. Avsikten har varit att lyfta
fram olika röster om arrangemanget för att skapa en mer komplex förståelse av LB.
Studien har genomförts genom att ställa två analytiska frågor vilka i en tredje fråga,
ställd på metanivå, diskuterats i ljuset av postkoloniala teorier.

1.Vilka föreställningar förmedlas i retoriken kring fördomar och möten i det Levande
biblioteket som idé och hur kan föreställningarna relateras till folkbibliotekets praktik?

2. Hur förhåller sig föreställningarna om det Levande biblioteket till ett
mångfaldsuppdrag på folkbibliotek?

3. Hur kan Levandet bibliotek förstås i ljuset av postkolonial teori?

För att besvara den första frågan gjordes en argumentationsanalys av Nordiska
ministerrådets dokument Det levande biblioteket handbok för arrangörer (2005). Jag
valde att göra en beskrivande analys i syfte att skapa en överblick över de tydligaste
argumenten kring fördomar och möten. Retorikanalys användes som komplement för att
ytterligare fördjupa analysen genom reflektioner kring budskap, avsändare och
mottagare. Resultatet visade att Handbokens retoriska inramning är en universell vision
om mänskliga rättigheter och en gemensam värdegrund för alla. Samtidigt innehåller
texten formuleringar och krav som förstärker den levande bokens stigmatiserade roll i
förhållande till en implicit norm. Handboken reproducerar bokstavligen fördomar och
en stereotyp bild av den andre genom att rekommendera potentiella arrangörer att
framställa en katalog där de levande böckerna beskrivs i grova fördomsfulla termer.
Resonemanget kring fördomar och möten bygger på en essentialistisk kultursyn där
individer särskiljs i olika ”kulturer” som framstår som statiska. Olikheter mellan
individer utgör både förklaring och utgångspunkt för resonemanget.

Folkbiblioteket visar däremot en annan väg, där ett mer lågmält förhållningssätt till
fördomsretoriken och förväntningarna på vad arrangemanget kan åstadkomma lett till
beslutet att slopa ”fördomskatalogen”, till förmån för ett fokus på själva mötet med en
människa som har en historia att förmedla. I folkbibliotekets retorik synliggörs två olika
ståndpunkter i frågan om LB som biblioteksuppdrag. I den ena förs argumentationen
inom ett institutionsperspektiv där övertygelsen om att verksamheten är bra för alla
aktörer framstod som självklar. Den andra argumentationen utgick ifrån en mer kritisk
hållning, där metoden att peka ut fördomskategorier som därmed framstår som
annorlunda i förhållande till en norm ifrågasätts.

I resonemanget som helhet har jag framförallt funnit två tydliga retoriska grepp. En
identitetsrelaterad retorik och en marknadsorienterad retorik, vilka båda säger något
väsentligt om folkbiblioteket. I den identitetsrelaterade retoriken är det framförallt
rättviseperspektivet som framhålls i förhållande till individen. Folkbiblioteket blir
underförstått den toleranta platsen där du ”får vara dig själv”, vilket också i samma
argumentation innebär att ”få vara annorlunda”. I den marknadsorienterade retoriken är
det folkbibliotekets nya image som lyfts fram. Här synliggörs en användarvänlig bild av
folkbiblioteket som står i skarp kontrast till den traditionella bilden av ett folkbibliotek.
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Föreställningarna om LB som mångfaldsuppdrag blir synliga i intervjuanalysen och
bekräftas av styrdokumentens mångfaldspolicy, vilket ger LB en tydlig mångfaldsprofil.
I styrdokumenten, liksom i mina informanters resonemang finns en syn på normativ
mångfald, dvs en positiv inställning till kulturell mångfald och en stark tro på att
folkbiblioteken behöver bli mer ”mångfaldiga”, dvs att vara toleranta mötesplatser för
alla grupper samt att få kunskap och kultur att angå så många som möjligt i samhället.
Här har LB potential att vara ett kreativt mångfaldsuppdrag på folkbibliotek, förutsatt
att fler bibliotek ser dess möjligheter.

Sett genom ett postkolonialt raster kan LB förstås som ett erkännande av minoriteters
individuella rättigheter, i Charles Taylors mening. Erkännandet av grupprättigheters
särart har framförallt av postkoloniala författare betraktats med skepsis, bl a har Stuart
Hall framhållit att det leder till ett essentialistiskt särartstänkande som befäster rådande
maktstruktur i samhället. Samtidigt framhåller Hall att denna strategi varit framgångsrik
för olika politiska grupper, som negritude- eller Black power-rörelsens  enande under
begreppet” svart” i kampen för sina rättigheter. Här handlar det inte om att dessa
grupper hade samma ursprung, utan om att de essentialiserats av samhället. På ett
liknande sätt kan man resonera om andra mariginaliserade minoriteter i samhället.  I
min intervju med Sara/Claes framhåller han vikten av att synliggöra minoriteter både för
att minska fördomar och som en viktig del av identifikationsprocessen för dessa grupper
som tidigare osynliggjorts.

Kategorisering är samtidigt en problematisk kunskapsfråga, som även måste ses som en
del av samhällets maktstruktur. Att vissa grupper framställs som utsatta kan leda till
ytterligare marginalisering. Att lyfta fram vissa grupper handlar också om exkludering,
eftersom det innebär ett urval i enlighet med samhällets normer. Alla kan inte få göra
sin röster hörda. LB kan därför ses som ett ambivalent arrangemang som både kan bidra
till att minska, men även förstärka fördomar om den andre i ett större
samhällsperspektiv.
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Bilaga 1: Enkätfråga till svenska folkbibliotek

Hej,      Malmö den 8 maj, 2008

Jag heter Nina Olsson och skriver på en magisteruppsats om
det levande biblioteket, d v s idén att låna ut levande böcker enligt den
ursprungliga danska idén ”låna en fördom”.
Jag vill undersöka arrangemanget i relation till folkbibliotekets uppdrag
och skulle därför vilja veta om ert folkbibliotek har valt att arrangera ett
levande bibliotek.

Min fråga till er är:

Har ni någon gång arrangerat ett levande bibliotek?

Om ja, varför valde ni att göra det?

Om nej, varför har ni valt att inte göra det?

Vänliga hälsningar
 Nina Olsson

Studerande
Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola.

Resultat:

Antal tillfrågade folkbibliotek: 280

Antal svar: 147

Ja            16

Nej, men intresse finns 42

Nej, utan visat intresse 89
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Bilaga 2: Uppföljningsbrev till länsbiblioteken

Hej, Malmö 31/7 2008

Jag heter Nina Olsson och skriver på en magisteruppsats om det levande
biblioteket, som ofta lanserats under parollen ”Låna en fördom” dvs  idén
att låna människor som många generellt har fördomar mot, som ursprungligen
genomfördes i Danmark.

Jag undersöker arrangemanget som biblioteksuppdrag och har tidigare
skickat ut en enkät till samtliga folkbibliotek i Sverige där jag frågat
om de haft arrangemanget. Syftet var att ta reda på dels hur många
folkbibliotek som haft utlån av levande böcker och varför man valt eller
inte valt att ha ett levande bibliotek.

Jag fick många svar, men ett hundratal bibliotek har inte hört av sig, så
min förhoppning är nu att genom att vända mig till länsbiblioteket kunna
få svar på vilka bibliotek i ert län som haft ett levande bibliotek.
Om ni även har möjlighet att upplysa om varför man valt eller inte valt
att arrangera ett levande bibliotek i ert län så vore jag mycket tacksam.

Stort Tack på förhand!
 Mvh Nina Olsson

Studerande, Biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola



64

Bilaga 3: Intervjuguide för bibliotekarie

Du är kritisk till levande bibliotek och jag tycker att det skulle vara intressant att höra
dina synpunkter på arrangemanget.

1. I vilket sammanhang fick du först höra talas om det levande biblioteket?

2.  Vad var din första spontana reaktion?

3. Hur ser du på idén med levande bibliotek som integrationsprojekt på ett
folkbibliotek?

4. Vad är fördomar för dig?

5. Tror du att levande bibliotek minskar eller förstärker fördomar?

6. Har du någon uppfattning om hur diskussionen om levande bibliotek på de olika
avdelningar som du arbetat?

7. Vilka är de främsta nackdelarna med att låna en levande bok?

8. Kan du se några fördelar med att låna en levande bok?

9. Skulle du själv kunna tänka dig att låna en levande bok?
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Bilaga 4: Intervjuguide bibliotekarier, ansvariga för ett Levande bibliotek

Huvudfrågor:

Varför ville Malmö stadsbibliotek starta levande bibliotek?
Har förväntningarna uppfyllts?

(Vilka sedan följdes upp med följdfrågor)

Frågeområde: De ansvarigas roll

1. Hur blev ni ansvariga för levande bibliotek?
2. Hur mycket av er tid som bibliotekarier avsätter ni för Levande bibliotek?
3. Vad har det levande biblioteket betytt för er personligen?

Frågeområde: Biblioteksuppdraget:

4. Hur skulle ni vilja beskriva det levande biblioteket som biblioteksuppdrag?
5. Är integrationsuppdrag eller mångfaldsuppdrag bästa benämningen för LB?
6. Hur ser målen för verksamheten ut?
7. Varifrån kommer resurser till verksamheten?
8. Berätta lite om idén med ett nätverk mellan biblioteken för LB.
9. Hur påverkar användarna utformningen av verksamheten?
10. Vad har LB betytt för Malmö stadsbibliotek?
12. Vad tror ni att LB har för betytt i ett större samhällsperspektiv?
13. Har ni någon uppfattning hur intresset att arrangera ett levande bibliotek ser ut
när det gäller andra svenska folkbibliotek?
14. Samarbetar ni med andra organisationer när ni planerar ett levande bibliotek?

Frågeområde: Fördomar och integration

15. Varför är LB ett bra sätt att minska fördomar?
16. Malmö stadsbibliotek kallar inte längre arrangemanget ”låna en fördom”,
varför?
17. Har ni haft problem med fördomsfulla låntagare eller andra som velat störa

arrangemanget?
18. Är det inte så att LB passar bäst för de”lagom” fördomsfulla, de som lånar av

nyfikenhet?
19. Hur gick det till när ni satte namn på de levande böckerna?  Tänkte ni t ex på att

vissa kategorier var mindre gångbara?
20.  Kan alla människor vara en levande bok?
A, Om nej, varför?
B, Om ja, betyder det att man t ex skulle kunna få låna en f.d. pedofil?
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Bilaga 5: Intervjuguide för Sara/Claes – levande bok

Frågeområde: Samhällsengagemanget
Huvudfråga: Vill du berätta lite om ditt samhällsengagemang.

Möjliga följdfrågor.
Hur det började, varför du bestämde dig för att bli ”språkrör”, hur det ser ut idag,
Kategori? Målgrupp. Vilka skolor? Attityder. Att möta grupper. Sverige, internationellt?

Frågeområde: Om det levande biblioteket
Huvudfråga: Vad har det levande biblioteket betytt för dig?

Möjliga följdfrågor:

Vilka förväntningar hade du på LB? Har de uppfyllts?
Har du fått många reaktioner från HBT-personer? Positiva/negativa?
Passar levande bibliotek lika bra inne på ett bibliotek som på en festival?
För- nackdelar?

Frågeområde: Fördomar och integration, möten
Huvudfråga: Hur ser du på fördomar?

Möjliga följdfrågor:

Går fördomar att ”bota” med information/kunskap?
Varför är LB ett bra sätt att bekämpa fördomar? Varför är biblioteket en bra plats?
Tror du att människor som går på biblioteket har mindre fördomar i allmänhet?
Vilka skillnader finns det mellan att möta en enskild person på biblioteket och att möta
en hel grupp ute på skolorna? (Fördelar, nackdelar)

(Möten, attityder)
Hur skulle du beskriva dina möten i LB?
Har du lånats av personer inom samma kategori som du själv? Hur skulle du beskriva
ett sådant möte? Mer konfliktfullt? Mer jämlikt?

(Integration)
Känner du dig integrerad i samhället? Som Claes, som Sara?
Finns det en risk att samhället integrerar fördomar istället för människor genom att prata
så mycket om fördomar?

Frågeområde: Om representation och Kategorier
Huvudfråga: Tror du att de flesta HBT-personer känner igen sig i din berättelse?
På vilket sätt?

Möjliga följdfrågor:
Finns det ett outtalat krav på att du ska vara representativ för din kategori? Från båda
hållen, samhälle och grupp? Går det att vara det? Behöver samhället berättelsen om de
annorlunda, främlingen, den andre?




