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Literary narratives ”harvest not on the bright leaves but the dark roots 
of our desire for social information, often delving deeper than any 
other medium”. 
                                                        Blakey Vermeule 
                      Why do we care about literary characters? 
 
 
 
Det finns skillnader mellan det grekiska och det svenska språket. De 
viktiga skillnaderna, det vill säga sådana som definierar en kultur, är 
dock bara två: nämligen ontologin och logiken. Hur ser världen ut i 
dessa språk? Det är den ontologiska frågan. Hur är världen 
organiserad i dessa två språk? Det är den logiska frågan. 
 
Theodor Kallifatides  
Ett nytt land utanför mitt fönster 
 

 
 

 
Öknen jag bar 
i djupet av mina drömmar 
förvandlades till skog. 
Nätterna är gröna 
och luktar troll. 
Varje natt 
är jag beredd 
att bli tagen 
av den vackra varelsen. 
Varje natt 
drar han mig till skogen 
och vill känna på min hud. 
Varje natt klär jag mig 
i sand 
i vilda torra vindar, 
följer näckens röst. 
 
Jila Mossaed 
Varje natt 
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1 Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land och folkbiblioteken har en unik möjlighet att i egenskap av 
kultur- och informationsförmedlare ta tillvara på denna mångfald genom möten, 
kulturevenemang och genom att tillhandahålla litteratur för alla. Forskning visar på att 
folkbiblioteken även kan fungera som ett steg på vägen in i det svenska samhället för personer 
som flyttat till Sverige från andra länder och bereda möjlighet för dem att hålla kontakt med 
och bevara sin kultur från det forna hemlandet.1 Vidare visar forskning att läsning av 
skönlitteratur gör att vi bättre kan förstå oss själva och andra.2 Människor och deras 
handlingar sätts in i en kontext och känslor begripliggörs; vi får tillgång till sociala referenser 
och koder och vi får inblickar i andra kulturer. Skulle det därför kunna vara så att den 
skönlitterära läsningen kan fungera som ett stöd och en brobyggare för människor som 
migrerat från en kultur till en annan? I korta drag ligger denna tankekedja till grund för 
föreliggande uppsats som är en kvalitativ studie av skönlitteraturens betydelser i samband 
med identitets- och integrationsprocessen hos åtta vuxna biblioteksanvändare med utländsk 
härkomst.   
 
Att flytta från ett land till ett annat innebär inte bara att flytta geografiskt utan även en social 
omplacering i tid och rum och många som migrerar upplever stora svårigheter såsom 
rotlöshetskänslor och främlingskap. Utvandrings- och invandringsprocessen fordrar ett stort 
mentalt och psykologiskt arbete.3 En migration, anser psykologen Elsie C. Franzén, innebär 
ofta att man förlorar en del av det som man tidigare uppfattade som sin identitet. Den som 
bryter upp och byter land i vuxen ålder förlorar, menar Franzén, plötsligt alla sina vanliga 
mänskliga speglar.4 Ingen vet vem man är. Det som sker är att den yttre, speglade bilden och 
den inre, upplevda bilden inte längre stämmer överens och ”den personliga känslan av 
identitet och kontinuitet sätts i gungning”.5 Ofta, hävdar Franzén, speglas den inre 
identitetsupplevelsen inte alls. Om vi inte kommer ensamma kan bilden liknas vid en trasig 
spegel där vissa bitar sitter kvar och speglar bitar av oss.6 Enligt sociologen Nader Ahmadi 
kräver i allmänhet varje flytt mellan olika kulturella sfärer ett återskapande av individens 
identitet. För att kunna rekonstruera identiteten och överkomma ”identitetskrisen” är det, 
menar han, avgörande att ha en känsla av samstämmighet mellan det förflutna och det 
nuvarande.7 
     Även om den gängse föreställningen om förlorad identitet och identitetskris till följd av 
migration kan ifrågasättas kvarstår faktum att det är när förändringar sker, när individer eller 
omgivningen plötsligt inte längre är som de brukade vara, som frågan om identitet framförallt 
blir aktuell. Migration är en komplicerad och i vissa fall långvarig process som medför 
förändringar både i det sociala och det psykiska tillståndet hos individer.8 Identitet 

                                                
1 Magnusson, Stina 2005. Integrationsprojekt på två bibliotek: Mångfald, möten och möjligheter.  Bavcic, Amira 
2009. Folkbiblioteket: En plats för social sammanhållning. Lovdalen, Mikael 2008. Biblioteken som stöd för 
invandrare under integrationsprocessen: En kvalitativ studie på stadsbiblioteken i Malmö och Lund. 
2 Se kapitlet två i föreliggande uppsats. 
3 Jfr Ahmadi, Nader 2003. Ungdom, kulturmöten, identitet. Franzén, Elsie 2001. Att bryta upp och byta land. 
Hamarashid, Hawar 2003. Folkbibliotek. En väg till integration.  
4 Franzén 2001, s. 77.  
5 Ibid., s. 81. 
6 Ibid, s. 76ff. 
7 Ahmadi 2003, s. 51f. I den tidigare utgivna Tvärkulturella möten menar emellertid Ahmadi att ”den gängse 
föreställningen om förlorad identitet och identitetskris till följd av migration kan ifrågasättas”, Ahmadi, Nader 
2000. Kulturell identitet i gungning. Ingår i Tvärkulturella möten, s. 165f. 
8 Jfr Ahmadi 2003. 
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konstrueras, i en växelverkan mellan individens inre och den sociokulturella miljön; 
identitetsbygget är en medveten skapandeprocess, i vilken man utforskar och konstruerar sig 
själv.9 Identitet, menar Ahmadi, möjliggör för en person ”att känna tillhörighet och att förstå 
sin plats i sin omgivning”.10  
     Många har tagit i beaktande skönlitteraturens olika förmågor att hjälpa och utveckla 
människor. Aristoteles beskrev den dramatiska tragedins förmåga att ”rena” (grek; katha’rsis) 
åskådarens känslor genom att väcka fruktan och medlidande. Han menade att genom 
identifikation med huvudpersonens emotionella process kan åskådaren uppnå en själslig 
utveckling.11 Biblioterapin (bibliotherapy; biblion för bok och therapeia för helande), som 
utgår från Aristoteles lära, lanserades som begrepp av Samuel McChord Crothers år 191612 
och började användas under första världskriget när man i ”rehabiliterande, bildande och 
uppmuntrande syfte föreslog läsning för krigsinvalider på militärsjukhus.”13  
     Skönlitteraturens och bibliotekens psykologiska och sociala betydelser har därutöver 
omvittnats av en lång rad svenska immigranter.14 Ett exempel är journalisten och författaren 
Mustafa Can. Han kom som pojke till Sverige från Kurdistan och i romanen Tätt intill 
dagarna berättar han vad biblioteken och litteraturen betytt för honom. Han skriver bland 
annat:  
 

Biblioteket var inte bara väggar av böcker i prydliga rader, det var en rymd och en mångfald av 
horisonter, som tog mig på resor bortom miljonprogrammets trånga gränser. … Jag ägde världen genom 
att ha tillträde till biblioteket, jag behärskade vidare rymder genom att få ta del av böckernas innehåll.15 

 
Då vi läser expanderar vår fantasi och vi kan identifiera oss med personer som kommer från 
en annan social eller kulturell bakgrund eller har problem som vi själva aldrig upplevt. Kan då 
litteraturläsning, för att återknyta till Franzéns resonemang, bidra till att stärka och utveckla 
spegeleffekten, det vill säga den personliga identitetsupplevelsen, för den som migrerat? 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I styrande dokument som behandlar kulturfrågor uttrycks ofta att biblioteken bör ägna sig åt 
frågor som rör minoriteter och integration. IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest fastslår 
följande:  
 

Kulturell och språklig mångfald är mänsklighetens gemensamma arv och bör vårdas och bevaras till gagn 
för alla. Den är en källa till utbyte, innovation, kreativitet och fredlig samlevnad människor emellan. 
”Respekt för kulturernas mångfald, tolerans, dialog och samarbete i en anda av ömsesidig tillit och 
förståelse är en av de bästa garantierna för internationell fred och säkerhet”. Bibliotek av alla slag bör 
därför avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på internationell, nationell och 
lokal nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog och ett aktivt medborgarskap.16 
 

                                                
9 Jfr Ahmadi 2000, och Giddens, Anthony 1999. Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den 
senmoderna epoken. 
10 Ahmadi 2003, s. 72. 
11 Aristoteles, Om Diktkonsten, s. 25ff. 
12 Crothers, Samuel McChrod 1916. ”A Literary Clinic”, The Atlantic Monthly, vol. 118, nr. 3, s. 291-301. 
13 Ihanus, Juhani 2009. ”I drömmen driver jag mellan smärta och hopp” – litteraturens terpeutiska rum för det 
outsagda. Ingår i: Nilsson, Skans Kersti & Pettersson, Torsten (red.), Litteratur som livskunskap: 
Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning. s. 14f. 
14 För en förklaring av begreppet immigrant, se avsnitt 1.4 i föreliggande uppsats. 
15 Can, Mustafa 2006. Tätt intill dagarna, s. 68. 
16 IFLA 2006. IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest.   
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Liknande formuleringar finner vi i den nuvarande bibliotekslagen från 1997 paragraf åtta, och 
i nuvarande kulturpolitiska mål från 2009.  
     Ett exempel på skönlitteraturens och litteraturförmedlingens del i främjandet av en 
interkulturell dialog är IFLA:s Publications 59: Multicultural Librarianship: An International 
Handbook. I den skriver en av författarna, Sylva Simsova17, följande:  
 

I firmly believe that for a literate immigrant imaginative literature in the mainstream language of the 
country of settlement can speed up understanding of his new environment more than anything else. It 
helps the newcomer to grasp the assumptions, feelings and attitudes of persons in his new society in a 
direct way, rather than having to proceed always by explanation.18  

 
Det är dock inte enbart läsning av skönlitteratur från ”det nya landet” som kan fungera som 
stöd för personer som migrerat, menar Simsova; läsning på modersmålet underlättar 
bevarandet och utvecklandet av tankar och känslor associerade med ursprungslandet.19 
Böcker från det gamla hemlandet kan ge återkoppling till ens rötter och väcka minnen, hävdar 
hon.20  
     I rapporten Bibliotek, läsning och förtroende visar Lars Höglund och Eva Wahlström på 
hur statistik kan tolkas som att såväl biblioteksanvändning som läsning av skönlitteratur 
samvarierar med tilliten till och toleransen för andra människor.21 Således finns det 
forskningsresultat som visar på sambanden mellan skönlitterär läsning och integration. Den 
tidigare forskningen är emellertid, till skillnad från min undersökning, kvantitativ. För att 
förstå hur skönlitteraturen kan bygga broar mellan kulturer behöver vi, menar jag, även utföra 
kvalitativa intervjuer med individer som har migrerat och som kan berätta vad den 
skönlitterära läsningen betytt för dem. 
 
 
1.1.1 Förförståelse 
 
För ett antal år sedan när jag studerade litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet fick jag 
läsa något som litteraturprofessorn Louise Rosenblatt hade skrivit. Det jag minns att jag läste 
löd ungefär: för varje gång en text läses av en specifik person vid ett specifikt tillfälle skapas 
ett nytt verk. Det som Rosenblatt gjorde, i likhet med bland annat Reader-response-skolan,22 
var alltså att hon lade fokus på läsaren, i stället för författarintentionen eller texten som 
autonom. Denna syn på text och läsare stämde bättre överens med min egen uppfattning än 
någon annan litteraturteori jag hade stött på. Även om jag just då inte fördjupade mig i hennes 
texter lade jag namnet Rosenblatt på minnet. Senare, när jag läste litteratursociologi på 
Bibliotekshögskolan i Borås, dök namnet upp igen och denna gång läste jag hennes böcker. 
Mycket av inspirationen till den här uppsatsen har jag fått från Louise Rosenblatts teorier om 
läsning, vilka jag presenterar i forskningsöversikten. 

                                                
17 Sylva Simsova undervisade i biblioteksvetenskap på The North London Polytechnic (numera Metropolitan 
University) 1964-86, och arbetade som konsult från 1986.  
18 Simsova, Sylva 1992. Multicultural populations: Their Nature and Needs. Ingår i: Kirkwood, Francis T (red.), 
Multicultural librarianship: An international handbook. s. 32. 
19 Ibid., s. 28 
20 Ibid., s. 29 
21 Höglund, Lars & Wahlström, Eva 2008. Bibliotek, läsning och förtroende. 
22 Reader-response-skolan eller -kritiken (Reader-response theory eller criticism) är en sammanfattade term för 
en litteraturteoretisk strömning under 1900-talet som belyser läsarens betydelse. Rörelsen uppstod framförallt 
som en reaktion mot formalismens och nykritikens dominans inom litteraturvetenskapen och som en 
uppblomning av äldre tankar och ideér kring läsarens betydelse. Jfr Tompkins, Jane P. 1980. Reader-Response 
Criticism: From Formalism to Post-Structuralism.  
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     En annan inspirationskälla till denna uppsats har varit mitt arbete på ett folkbibliotek dit 
många immigranter kommer. När jag först skulle välja ämne till min uppsats tänkte jag att jag 
ville skriva dels om skönlitteratur och läsning, dels om folkbibliotekens betydelse för 
personer som flyttat till Sverige från andra länder. Jag såg hur många det var som kom till 
biblioteket för att vara med på Språkcafé,23 spela schack, träffa vänner, eller för att låna 
studentlitteratur, skönlitteratur, filmer eller en dator. Därför ville jag skriva om 
folkbibliotekens möjligheter till att bygga broar mellan kulturer och underlätta för 
immigranters integrationsprocesser. Eftersom flera redan hade skrivit om folkbibliotekets 
funktion i integrationsprocessen och eftersom jag även ville skriva om litteraturläsningens 
kognitiva betydelser, valde jag att skriva om skönlitteratur och integration, vilket visade sig 
vara ett nästan helt outforskat område.24 
     Innan jag presenterar uppsatsens syfte, forskningsfråga och frågeställningar vill jag härtill 
säga något om min egen syn på konst och kulturarbete. I och med att min uppsats har som 
syfte att undersöka läsningens och litteraturens betydelser när det gäller vissa ändamål, 
undersöker jag åtminstone i viss mening konstens och kulturens25 instrumentella värde. 
Därför vill jag poängtera att jag anser att konst och kulturarbete även har ett värde i sig 
oavsett och utöver dess instrumentella värde. 
      
 
1.2  Syfte, forskningsfråga och frågeställningar 
 
Syfte:  
Syftet med denna studie är att undersöka skönlitteraturens betydelser för ett antal vuxna, 
litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare med utländsk härkomst i samband med deras 
identitetsskapande och integrationsprocess i det svenska samhället.  
 
Övergripande forskningsfråga: 
På vilket/vilka sätt kan litteraturläsning fungera som en brygga mellan kulturerna i det gamla 
och det nya hemlandet för en litteraturintresserad migrant som läser skönlitteratur på sin 
fritid? 
 
Konkreta frågeställningar:  
 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser i deras liv före, under och efter migrationen? 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i 
samband med byte av land och möte med en ny kultur? 

• Hur beskriver respondenterna specifika skönlitterära verks betydelser för deras 
identitetsskapande och integrationsprocess?  

 
 

                                                
23 Språkcafé anordnas i regi av Röda Korset och är en av flera aktiviteter som finns på många folkbibliotek för 
personer som vill lära sig eller bli bättre på att prata svenska.  
24 För definitioner av identitets- och integrationsbegreppen se avsnitt 1.4 i föreliggande uppsats. 
25 Här används begreppet kultur i traditionell, estetisk mening till skillnad från hur begreppet används i 
uppsatsen i övrigt. För en definition av kulturbegreppet se avsnitt 1.4 i föreliggande uppsats. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Som framgår av ovanstående syfte, problemformulering och frågeställningar, är det läsning av 
skönlitteratur, det vill säga romaner, dikter, pjäser etcetera som studeras och inte facklitteratur 
eller andra medier och aktiviteter. Däremot finns det i denna uppsats ingen avgränsning när 
det gäller språket: både respondenternas läsning av skönlitteratur på sitt, eller sina, modersmål 
och på svenska inbegrips i studien. När det gäller biblioteksaspekten är det folkbibliotekens 
betydelser för respondenterna som undersöks, inte universitetsbibliotek eller andra typer av 
bibliotek.  
  
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Eftersom min uppsats centrerar sig kring flera mångtydiga och komplicerade begrepp följer 
här några begreppsdefinitioner som ska förtydliga hur begreppen kommer att användas i 
uppsatsen. 
 
Invandrare, immigrant, person som migrerat 
 
Begreppet invandrare valdes av myndigheterna i slutet av 1960-talet som ersättning för ordet 
utlänning. Alltsedan dess har begreppet varit omdiskuterat och 1998 tillsattes en utredning 
beträffande bruket av det i myndigheternas verksamhet. I utredningen slås fast att begreppet 
invandrare aldrig bör användas som en beteckning på personer som är födda i Sverige utan 
endast bör användas som en beteckning på personer som själva har invandrat, det vill säga 
flyttat till Sverige från ett annat land och folkbokförts här.26 Respondenterna i min 
undersökning har flyttat från ett land till ett annat vilket innebär både geografisk och social 
förflyttning. Det betyder att de har varit tvungna att lära sig ett nytt språk och ett nytt socialt 
sammanhang. Varje respondent i min undersökning berättar sin egen unika livshistoria, vilken 
inte ska överföras på invandrare i generell mening. Snarare kan uppsatsen berätta något 
konkret och universellt om oss människor när det gäller läsning, identitet och integration.  
     I uppsatsen används även begreppen immigrant och migrant eller ”person som migrerat”. 
Immigrant går i uppsatsen under samma definition som invandrare. Även migrant och ”person 
som migrerat” används synonymt då en immigration alltid även innebär en emmigration och 
”migrant” eller ”person som migrerat” syftar på en person som både har emigrerat och 
immigrerat. 
 
Integration 
 
Integration är ett problematiskt begrepp som används för en mängd olika företeelser. 
Begreppet gränsar till ett antal andra komplicerade begrepp såsom identitet, mångkulturalism 
och assimilation och det finns få begrepp som väcker så mycket debatt som integration. Ordet 
är politiskt laddat och därför föremål för olika tolkningar och strategier. Därför bör begreppet 
integration alltid ses i ljuset av konkreta sammanhang som ger det mening och innehåll. På de 
ställen jag i uppsatsen talar om integration eller integrationsprocesser är det respondenternas 
upplevda, eller subjektiva, integration jag har i åtanke. Subjektiv integration kan, enligt 
sociologen Jose Alberto Diaz, beskrivas som ”de invandrades perspektiv” och är ”en 

                                                
26 Ds: departementsserien 2000:43, s. 19ff. 
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dimension av integrationsprocessen som omfattar de invandrades föreställningar om sin egen 
integration, om känslor av identitet och samhörighet med det nya samhället och 
föreställningar om hinder för integration”.27 Och enligt Ahmadi, handlar integration  om en 
”känsla, ett subjektivt tillstånd, ett tillstånd som har med individens subjektiva upplevelse av 
tillhörighet att göra”.28 Det är också detta tillstånd jag menar när jag använder begreppet 
integration. Eftersom detta begrepp ingår i uppsatsens analysram återkommer jag till det i 
kapitel tre. 
 

Identitet och kulturella identiteter 
 
Identitetsbegreppet fick sitt genombrott i USA under andra världskriget då det började 
användas i syfte att bättre förstå moderna samhällsförhållanden. Utifrån olika utgångspunkter 
har man sedan dess forskat kring begreppet inom en mängd olika akademiska discipliner. 
Konceptet är brett och svårfångat. Det har ofta använts synonymt med begreppen 
personlighet, självuppfattning, självbild, självkänsla, självuppskattning, jag och själv.29 
Därutöver finns en rad varianter av identitetsbegreppet, till exempel själv-identitet, social 
identitet och kulturell identitet. För en svensk invandrare kan den kulturella identiteten 
beskrivas i termer av hur han eller hon förhåller sig till ursprungskulturen respektive den 
svenska kulturen. Psykologisk forskning har visat att de immigranter som identifierar sig både 
med sin ursprungskultur och med majoritetskulturen är de som mår bäst och har högst 
självförtroende.30  
     Samtidigt skulle man kunna säga att begreppet kulturell identitet tenderar till en objektiv 
identitetsuppfattning, där identitet ses som en nödvändighet, något som alla måste ikläda sig 
och som vi etiketterar andra med. Ofta uppfattas kulturell identitet som ett exkluderande 
begrepp: antingen är man svensk med en svensk identitet eller så är man en invandrare med 
en annan etnisk identitet.31 Den integrationspolitiska utmaningen består, enligt statsvetaren 
och integrationsforskaren Andreas Johansson Heinö, i att ”öka acceptansen för människor att 
vara svenskar och samtidigt något annat”,32 såsom till exempel muslim eller kurd.  
     Min uppsats har inte en exkluderande syn på identitet, utan antar en individuell och 
subjektiv identitetssyn. Identitet ses inte heller här som något som blir helt färdigutvecklat 
efter en viss ålder utan något som ständigt skapas och bevaras i en reflektiv process mellan 
individen och hennes sociala verklighet. Jag studerar inte gruppidentiteter och jag har inget 
utifrånperspektiv, det vill säga hur vi ger varandra identitetstillhörigheter beroende på till 
exempel bakgrund och klädstil. Det jag undersöker är respondenternas egna uppfattningar om 
deras identitetsskapande; hur de till exempel beskriver sina upplevelser av tillhörighet eller 
hur de skapar förståelse för sig själva och sin omgivning. Eftersom kulturella 
identitetsaspekter, som exempelvis hur respondenterna förhåller sig till sina 
bakgrundskulturer eller till den omgivande etniska kulturen, ingår i begreppet identitet, såsom 
det definieras i min uppsats, blir begreppet kulturell identitet både begränsande och 
överflödigt. Uppsatsens fokus ligger istället på det individuella identitetsskapandet och den 

                                                
27 Diaz, José Alberto 2004. Integration och indikatorer: Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för 
användandet av indikatorer, s. 85. 
28 Ahmadi 2000, s. 175. 
29  Stier, Jonas 2008. Etnisk identitet. Ingår i: Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.), Migration och 
etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 57. 
30 Nekby, Lena & Rödin, Magnus 2007. Kulturell identitet och arbetsmarknaden: Rapport till integrationsverket 
2007, s. 7f. 
31 Jfr Johansson Heinö, Andreas 2011. Integration eller assimilation: en utvärdering av svensk 
integrationsdebatt, 
32 Johansson Heinö, Andreas 2011, s. 38. 
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individuella identitetsuppfattningen. Eftersom begreppet identitet ingår i uppsatsens 
analysram återkommer jag till begreppet i kapitel tre. 
 
Kultur 
 
Även Kultur är ett mångtydigt begrepp. I huvudsak går det dock att dela upp det på två olika 
definitioner: den breda, antropologiska och sociologiska definitionen, och den traditionella 
eller estetiska definitionen. I min undersökning använder jag mig av den breda definitionen, 
vilken innebär att med kultur menas ”allt mänskligt beteende som inte är biologiskt 
betingat”.33 
 
 
2 Forskningsöversikt 
 
I det här kapitlet redogör jag för de forskningssammanhang inom vilka jag anser att min 
studie hör hemma, samt den tidigare forskning som jag anser ha relevans för min 
undersökning. Urvalet är selektivt; av utrymmesskäl har inte all relevant forskning kunnat 
inbegripas, utan jag har begränsat mig till att ta med den forskning som jag anser ha störst 
relevans för min undersökning.  
     Då syftet med min uppsats är att undersöka skönlitteraturens betydelser för åtta vuxna, 
litteraturintresseade folkbiblioteksanvändare med utländsk härkomst i samband med deras 
identitetsskapande och integrationsprocess i det svenska samhället ligger ämnet för min 
undersökning i skarven mellan två större forskningsområden. Det ena området är 
folkbibliotekens integrationsfrämjande betydelse, och det andra är forskning kring läsningens 
identitetsskapande betydelse. Eftersom uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på den 
skönlitterära läsningens kognitiva funktioner, identitetsskapande och integrationsprocess, 
speglas detta i forskningsöversikten som består av mer ingående beskrivningar av 
läsforskningen än av forskningen rörande folkbibliotek. Undersökningar av folkbibliotekets 
betydelse i integrationsprocessen sätter dock, menar jag, in min studie i ett relevant 
sammanhang då folkbibliotek tillhandahåller och tillgängliggör litteratur och eftersom 
forskningen visar att folkbiblioteket spelar stor roll för invandrare i integrationsprocessen. I 
det sista avsnittet redogör jag för forskning som visar att folkbiblioteket spelar roll för 
människors läsupplevelser. Denna forskning synliggör länken mellan folkbibliotek och 
läsupplevelse.   
     Forskningsöversikten är således indelad i tre avsnitt: Folkbibliotekets betydelse i 
integrationsprocessen, Identitetsskapande läsning och Folkbibliotekets roll i läsupplevelsen.  
 

2.1 Folkbibliotekets betydelse i integrationsprocessen  

Forskning kring folkbibliotekens integrationsfrämjande möjligheter visar att folkbiblioteken 
spelar en i detta sammanhang viktig roll både som mötesplats och som litteraturförmedlare. 
Folkbiblioteken har en viktig funktion som en social och demokratisk mötesplats där olika 
minoritetsgruppers röster kan bli hörda. Och folkbiblioteken kan främja integration, 
identitetsskapande och tillit. Ett exempel på detta är den danska studien, Frirum til 
integration. En undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne från 2001, i 
                                                
33 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet, s. 39. 
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vilken det fastslås att bibliotek spelar en viktig roll i den generella sociala 
integrationsprocessen genom att vara den av minoritetsgrupper mest välbesökta 
kulturinstitutionen i samhället.34 Samtidigt finns forskning som visar på att folkbibliotekens 
integrationsfrämjande möjligheter inte alltid tas tillvara.35 Svensk Biblioteksförening 
publicerade 2008 rapporten Framgångsrikt men förbisett rörande bibliotekets betydelse för 
integration. Denna rapport behandlar dels relevant statistik, dels nio undersökningar och 
uppsatser. Den visar att biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv, att de är fungerande 
mötesplatser där invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, att de genom 
sitt utbud av medier, information och olika kulturaktiviteter ger människor med en annan 
kulturell bakgrund stora möjligheter att både bibehålla och utveckla sitt språk och sin kultur, 
samt att biblioteken är en plats där majoritetsbefolkningen kan få inblick i och kunskap om 
andra kulturer. Samtidigt visar rapporten att bibliotek sällan nämns i politiska dokument om 
åtgärder för att underlätta integration och att deras potential inte utnyttjas fullt ut. När det 
gäller integration är biblioteken alltså framgångsrika, men förbisedda.36 
     En av de undersökningar som behandlas i Framgångsrikt men förbisett är Ann-Christine 
Brunnströms Mer nytta än nöje. En undersökning av invandrade göteborgares syn på 
biblioteksverksamhet. Brunnström menar att trots att människor med ursprung i andra länder 
utgör en väsentlig del av besökarna på folkbiblioteken i Göteborg, är kunskapen om deras 
behov och önskemål bristfällig. Den metod som i Göteborgs kommun i första hand har 
använts för att fånga biblioteksanvändarnas uppfattningar om biblioteket är enkäter, men det 
har visat sig att de som inte har svenska som modersmål svarar på enkäterna i mycket liten 
utsträckning. Om man vill vinna större kännedom om de invandrade göteborgarnas 
uppfattningar måste man, menar Brunnström, överväga andra metoder.37 Med hjälp av 
fokusgrupper har Brunnström därför letat efter mönster på göteborgska, biblioteksanvändande 
invandrares läs- och biblioteksbehov. Undersökningen visar bland annat på att behoven är 
olika beroende på varför man har flyttat till Sverige, hur länge man har varit här och vilka 
framtidsplaner man har. De som inte är etablerade i landet och som måste lära sig svenska, 
skaffa utbildning och arbete och klara vardagslivet, använder biblioteket främst för 
nyttoändamål och läser i första hand litteratur för att lära sig språket, samt föredrar ofta 
facklitteratur framför skönlitteratur. Och de som bott länge i Sverige eller har flyttat hit för att 
studera, arbeta eller leva tillsammans med någon som är född i Sverige, använder sig i större 
utsträckning av bibliotekets kulturförmedling och lånar gärna skönlitteratur. Hur man 
använder biblioteket, vilka läsbehov man har och därmed vilken typ av litteratur man väljer 
att läsa beror alltså till stor del på var man befinner sig i integrationsprocessen.  
     Brunnströms resultat är relevanta för min undersökning eftersom de säger något om 
sambanden mellan människors livssituationer och deras läsbehov; mellan var man befinner 
sig i integrationsprocessen och vilka läsbehov man har. Jag kommer att jämföra Brunnströms 
resultat med mina egna i diskussionskapitlet. 
     Även om flertalet undersökningar visar att folkbiblioteken är framgångsrika men 
förbisedda finns det likaså undersökningar som visar att biblioteken inte är tillräckligt 
framgångsrika när det gäller arbetet med att tillgodose språkliga minoritetsgruppers 
biblioteksbehov. Rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna38 visar till exempel 
                                                
34Berger, Ågot, Von Hielmcrone, Harald & Holm, Sören (red.) 2001. Frirum til integration. En undersøgelse af 
de etniske minoriteters brug af bibliotekerne. s. 21. 
35 Ahlryd, Sara, Vigur, Lotta & Hansson, Joacim 2010. Biblioteken och de nationella minoriteterna: Hur svenska 
folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. s. 19. 
36 Svensk biblioteksförening 2008. Framgångsrikt men förbisett: om bibliotekets betydelse för integration. 
37 Brunnström, Ann-Christine 2006. Mer nytta än nöje: En undersökning av invandrade göteborgares syn på 
biblioteksverksamhet. 
38 Sara Ahlryd et al. 2010. Biblioteken och de nationella minoriteterna: Hur svenska folkbibliotek arbetar för 
romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. 
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att det sker en exceptionellt liten aktivitet i biblioteken som riktar sig specifikt mot de angivna 
nationella minoritetsgrupperna.39 Här finns ett område som är eftersatt, men det går att göra 
något åt, menar författarna. För att det ska bli möjligt att öka de nationella minoriteternas 
synlighet genom biblioteksverksamhet krävs tre saker: resurser, samordning och mod.40 
 
 
2.2 Identitetsskapande läsning 
 
Studier har gjorts på läsningens betydelse utifrån flera olika perspektiv och inom olika 
vetenskapliga discipliner, till exempel inom pedagogiken, litteraturvetenskapen och filosofin. 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tre forskare från olika vetenskapliga discipliner men 
med liknande infallsvinklar i sin forskning, nämligen Louise Rosenblatt, Martha Nussbaum 
och Catherine Sheldrick Ross. I slutet av avsnittet kommer jag även att presentera en studie 
som explicit behandlar skönlitteraturens betydelser för immigranters identitetsskapande och 
integrationsprocess. 
      
Enligt professor Louise Rosenblatt (1904 - 2005) är en text inte detsamma som en dikt (i 
begreppets vidare bemärkelse, engelsk översättning: ”a poem”) utan dikten måste ses som en 
händelse i tiden där läsarens unika värld smälter samman med texten. När vi läser, menar hon, 
upplöses gränsen mellan yttre och inre värld och vi leds in i en ny värld. Dikten blir en del av 
våra erfarenheter och vi har med oss den i våra framtida möten med litteraturen och livet.41 
     Enligt Rosenblatt utvecklar skönlitteraturen människors föreställningsförmåga så att de 
bättre kan tänka sig in i andra människors situationer och förstå världen ur olika perspektiv, 
vilket i sin tur är en nödvändig förmåga i en demokrati.42 Hon hävdar att det är i samspelet 
mellan läsare och text som mening skapas. Detta samspel kallar hon för en 
transaktionsprocess. Transaktionsprocessen är en pågående process där delarna, element eller 
faktorer, är aspekter av en total situation. Läsaren är aktiv och använder sig av sina 
erfarenheter för att skapa mening och förståelse för texten.43  
     Rosenblatt skiljer mellan efferent (lat. effero; ”föra bort”) och estetisk läsning, där efferent 
läsning är när vi läser i ett praktiskt syfte och vår uppmärksamhet är inriktad på att välja ut 
och analytiskt abstrahera information, och estetisk läsning innebär att vi genomlever verket.44 
I transaktionsprocessen kan tyngdpunkten antingen ligga på den estetiska läsningen (läsaren 
fokuserar på de känslor och associationer som orden väcker inom henne under läsakten) eller 
den efferenta läsningen (läsarens fokus ligger på den information som kan utvinnas av 
läsningen). 
     Skönlitteraturen har, enligt Rosenblatt, en terapeutisk potential och hon nämner i detta 
sammanhang litteraturens renande funktion, katharsis.45 Olika verk, hävdar hon, har olika 
potentiella effekter beroende på vilka teman som behandlas; en läsare i en viss problematisk 
situation kan få hjälp av en roman som behandlar just en sådan situation.46 

                                                
39 Ibid., s. 22. 
40 Ibid., s. 30. 
41 Rosenblatt, Louise 1978. The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work, s. 
10ff. 
42 Malmgren, Gun 2002. Förord till den svenska utgåvan av Gun Malmgren 5. Ingår i: Rosenblatt, Louise. 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 5-13. 
43 Rosenblatt 1978, s. 10ff.  
44 Rosenblatt, Louise 2002. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 41ff. 
45 Rosenblatt 2002, s. 159. 
46 Rosenblatt 2002, s. 176ff. 
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     Enligt Rosenblatt bär olika läsare med sig olika personligheter, värderingar, kunskaper och 
kulturella bakgrunder och kommer därför i mötet med texten skapa och genomleva olika 
litterära verk. Läsarens diktskapande är en aktiv, självorganiserande, självrecenserande och 
cirkulär process.47 Vidare, kommer vi när vi läser, hävdar Rosenblatt, i kontakt med olika 
sociala koder, värden eller idésystem. Skilda perspektiv på exempelvis universum, människan 
eller samhällets struktur framställs i texten och i oss själva.48 Rosenblatt gör gällande att 
skönlitteratur är ”ett viktigt sätt att förmedla ett mycket mer sammansatt kulturmönster än vad 
som kan inhämtas i en familj eller en närmiljö.”49 Dikten vidgar våra vyer, hjälper oss att se 
nya möjligheter i våra liv och får oss att bättre förstå människor som lever under andra 
omständigheter än vi själva. Den får oss att reflektera över oss själva, att uppnå en särskild 
självmedvetenhet.50 Genom litteraturen kan den unge identifiera sig med den gamle, mannen 
med kvinnan, den med en viss geografisk, kulturell och social bakgrund med en person som 
kommer från en helt annan bakgrund. Den personliga betydelsen av det man läser är, menar 
Rosenblatt, det som är litteraturens mänskliga bidrag.51 
     Liksom Rosenblatt menar den amerikanska filosofen Martha Nussbaum52 att 
litteraturläsning kan stärka människors förmåga att kunna tänka sig in i en annan människas 
situation. Hon kallar denna förmåga för narrativ fantasi, ”narrative imagination”. Konsten, 
och skönlitteraturen i synnerhet, menar Nussbaum, kan hjälpa oss att utveckla just denna 
förmåga till känslig och empatisk tolkning. 
     Nussbaum arbetar inom det fält som kallas ny-aristotelianism, en moralfilosofi som utgår 
från och sympatiserar med Aristoteles dygdetik. Enligt den aristoteliska ståndpunkten är 
humaniora kärnan i vårt samhälles kultur och det aristoteliska utbildningsidealet är att 
utveckla ”perceptiva” medborgare. Perception, menar Nussbaum i aristotelisk anda, är att se 
en komplex, konkret verklighet på ett klart och ansvarsfullt sätt, att med fantasi och känsla ta 
in vad som där finns. Varje situation är unik och måste bedömas utifrån sina förutsättningar 
och olika situationer kräver olika färdigheter. När vi stöter på en ny oförutsägbar situation kan 
vi inte förlita oss på generella regler utan vi måste kunna ”läsa” den nya situationen och 
bestämma oss för vad som just i detta läge är viktigt. Denna perception är, menar Nussbaum, 
kärnan i praktisk visdom, eller fronesis. 53 Skönlitterär läsning bidrar, enligt Nussbaums 
aristoteliska synsätt, till fronesis.  
     Enligt Nussbaum är känslor ofta mer pålitliga än avskärmade, intellektuella omdömen, 
eftersom känslor inkorporerar några av våra djupast rotade uppfattningar om vad som har 
betydelse.54 Hon är kritisk mot generella regler och argumenterar för känslolivets, 
reflektionens, tillfälligheternas och kontextens betydelse. Dock skiljer Nussbaum mellan det 
generella och det universella. Medan det generella är motsatsen till det konkreta, är det 
universella de fall som på alla relevanta sätt är lika, men: ”a universal may be highly concrete, 
citing features that are not very likely to be replicated”.55 I skönlitteraturen finner vi det 
konkreta och det universella.  
     Nussbaum argumenterar för litteraturläsningens betydelse för läsaren och hans eller hennes 
liv. Hon är en stark anhängare av Liberal Education, en form av allsidig utbildning där 
skönlitteratur spelar stor roll och där studierna främst syftar till att studenten ska få en bred 
                                                
47 Rosenblatt 1978, s. 10ff. 
48 Rosenblatt 1978, s. 56ff. 
49 Rosenblatt 2002, s. 154. 
50 Rosenblatt 1978, s. 146. 
51 Jfr Rosenblatt 2002, s. 47f. 
52 Martha Nussbaum (född Martha Craven den 6 maj, 1947) är professor i filosofi, filologi och komparativ 
litteraturvetenskap. 
53 Nussbaum, Martha 1990. Love’s knowledge: essays on philosophy and literature, s. 37ff. 
54 Nussbaum 1990, s. 42. 
55 Nussbaum 1990,  s. 67. 
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utbildning och utvecklas som människa för att bli vad Nussbaum kallar för en 
världsmedborgare. För att vara en världsmedborgare, menar Nussbaum, måste man kunna se 
sig själv och sitt eget sätt att leva utifrån, vilket innebär att man har förmågan att 
främmandegöra sitt eget levnadssätt och ställa de frågor en främmande person skulle kunna 
tänkas ställa gällande ens vanors mening och funktion. Med andra ord handlar det om att ha 
en kritisk distans till sina egna val.56  
     Skönlitteraturen, hävdar Nussbaum, visar inte främst det som har hänt utan det som skulle 
kunna hända. Den berättar om oss, om våra liv, känslor och val. Den skönlitterära läsningen 
ser Nussbaum som en möjlighet till vägledning i frågor om hur vi bör leva våra liv, eftersom 
den visar valmöjligheter och samband mellan olika val och tillfälligheter.57 Skönlitteraturen 
är, resonerar hon, en utvidgning av livet, både horisontellt genom att läsaren kommer i 
kontakt med händelser, platser, personer eller problem han eller hon annars inte kommit i 
kontakt med, och vertikalt på så vis att läsaren får djupare, skarpare och mer precisa 
upplevelser än vad många gånger livet kan ge.58 Den skönlitterära läsningen kan, enligt 
Nussbaum, levandegöra känslor som utvecklar och stärker personligheten och identiteten: 
”We do ’read for life’, bringing to the literary texts we love … our pressing questions and 
perplexities, searching for images of what we might do or be”.59 Detta bidrar, menar 
Nussbaum, i sin tur till att utveckla empati och förståelse, vilket i sin tur stärker 
medborgarskap och demokrati.60  
     Liksom Rosenblatt argumenterar således Nussbaum för skönlitteraturens betydelse både 
för den individuelle läsaren och för samhället. Som jag tolkar Rosenblatt och Nussbaum finns 
det hos dem en övertygelse om skönlitteraturens brobyggande potential genom att de menar 
att läsningen kan öka människors förståelse och empati för människor som är kulturellt olika 
dem själva. Rosenblatts och Nussbaums idéer har fungerat som inspiration till min egen studie 
och jag kommer att diskutera mina egna resultat i ljuset av deras forskning.  
     Ytterligare ett av de stora namnen inom läsforskningen är professor Catherine Sheldrick 
Ross (library and information studies, U. of Western Ontario). I handboken Reading matters 
(2006) har hon tillsammans med medförfattarna Lynne McKechnie och Paulette M. 
Rothbauer haft som intention att samla den forskning som gjorts på fritidsläsning, läsbehov 
och litteraturförmedling. Till grund för hur författarna förhållit sig teoretiskt till läsning, 
läsupplevelser och vad bibliotek kan göra för att främja läsning ligger Rosenblatts 
transaktionsmodell.61 Jag kommer här att redogöra för några av bokens, för min uppsats, mest 
relevanta resonemang och slutsatser.  
      Ross et al. anser att kvalitativa studier, där läsare själva medverkar och svarar på frågor, är 
de bästa källorna till förståelse för hur läsare värderar sin fritidsläsning. De menar vidare att 
vissa svar på frågan om varför man läser skönlitteratur återkommer i de kvalitativa studierna:  
 

Over and over, in these studies based on self-reports, readers say: Books give me comfort; make me feel 
better about myself; reassure me that I am normal and not a freak because characters in books have 
feelings like mine; and provide confirmation that others have gone through similar experiences and 
survived. … Books help me clarify my feelings; change my way of thinking about things; help me think 
about problems in my own life; help me make a decision; and give me the strength and courage to make 
some major changes in my own life. … They broaden my horizons; provide a window onto other lives 
and other societies; and put me in touch with a larger, more spacious world. In short, reading is like the 

                                                
56 Nussbaum, Martha 1998. Cultivating Humanity: A classical defense of reform in liberal education, s. 57f. 
57 Nussbaum 1990, s. 171. 
58 Nussbaum 1990, s. 48. 
59 Nussbaum 1990, s. 29 
60 Nilsson, Skans Kersti 2009. Läsning som livskunskap – några exempel i biblioteksforskning och 
bibliotekarieprofession. Ingår i: Nilsson, Skans Kersti & Pettersson, Torsten (red.), Litteratur som livskunskap – 
tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, s. 85. 
61 För en förklaring av Rosenblatts transaktionsmodell, se avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 
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patent medicines advertised in nineteenth-century religious magazines: it will do anything you want it to 
do. It will stimulate or calm down; provide confrontation with life’s problems or escape from them; 
provide a form of engagement with the world or a retreat from it.62 

 
Med andra ord ger läsaren, vid sitt möte med texten, det skönlitterära verket en personlig 
betydelse; läsarens personlighet, erfarenheter och behov formar läsupplevelsen. Genom varje 
skönlitterär text som läses vid en specifik tidpunkt av en specifik person skapas ett personligt 
diktverk. Läsaren är medskapare av diktverket. Detta betyder emellertid inte att läsupplevelser 
är godtyckliga eller att det till exempel inte skulle kunna finnas ett samband mellan vissa verk 
eller genrer och vissa utsagor om läsupplevelser, utan liksom läsaren styr texten så styr även 
texten läsaren.63 Enligt Ross et al. visar forskning på att personer som läser mycket använder 
litteratur för att skapa förståelse och mening i sina liv på en mängd olika sätt. Ett av de stora 
mysterierna när det gäller läsning, menar de, är ”the unpredictability of the connection a book 
will make with a particular reader at a particular time”.64 Läsupplevelsen beror både på 
läsarens personliga livssituation och på vilken bok som läses. Ross et al. menar att när rätt bok 
matchar rätt läsare vid rätt tidpunkt tenderar läsaren att skapa en berättelse om sig själv; han 
eller hon läser in sig själv i verket och läser därefter in verket i sitt liv och verket blir då en del 
av läsaren.65  
     Enligt Ross et al. finns det ett samband mellan val av litteratur och livssituation samt ålder 
på läsaren. Typiskt är att litteraturkritiker och unga vuxna dras till litteratur som är som Kafka 
har uttryckt det: som en yxa för det frusna havet inom oss, och att läsare som har varit med om 
ett trauma ofta väljer skönlitteratur som ger dem tröst och styrka att gå vidare. Det är också 
vanligt att man, när man befinner sig under stor press, läser om böcker, speciellt 
barndomsfavoriter, som man ser som sina gamla vänner, eller att man håller sig inom 
förtrogna genrer, såsom kärleksromaner eller detektivromaner, där man vet ungefär vad man 
kan vänta sig.66 
     Enligt den forskning som presenteras av Ross et al. samvarierar alltså människors ålder 
och livssituation med deras läsbehov och val av skönlitteratur. Det är, anser jag, ett intressant 
resultat att många människor väljer en viss typ av litteratur, en för dem trygg litteratur, när de 
befinner sig i svåra livssituationer.  
     När det kommer till frågan om identitetsskapande eller identitetsupptäckande (eng. 
”Discovery of Identity”) refererar Ross et al. till Norman N. Holland: 
 

Norman N. Holland claims that readers make sense of texts in terms of their own ”identity themes” 
Arguing in 5 Readers Reading that there are more differences in the way five different readers read the 
same text than in the way that the same reader reads different texts, Holland says that ”a reader responds 
to a literary work by assimilating it to his own psychological processes” (Holland 1975, 209). In this 
scenario, the reader’s identity is fixed prior to reading and determines the way the reader interprets texts. 
Other accounts of reading emphasize instead the circularity of reading and life: each affects the other and 
in turn is affected by the other. That is to say, the reader responds intensely to a particular book that 
matches something in the reader’s life right then, but the book, once read, becomes an agent of change.67 
 

Min teoretiska hållning i den här uppsatsen går emot Hollands teori om att det skulle finnas 
fler likheter mellan hur en och samma person upplever olika verk, än mellan hur olika läsare 
                                                
62 Ross, Catherine Sheldrick, McKechnie, Lynne och Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading matters: what the 
research reveals about reading, libraries, and community, s.,  s. 163. 
63 Jfr Rosenblatts transaktionsteori. 
64 Ross et al. 2006,  s. 165. 
65 Ross et al. 2006,  s. 165. Jfr: Ross, Catherine Shedrick 1999. Finding without seeking: the information 
encounter in the context of reading for pleasure. Ingår i Wilson, Thomas D. & Allen, David K. (red.), Exploring 
the contexts of information behaviour, s. 343. 
66 Ross et al. 2006, s. 133ff. 
67 Ross et al. 2006,  s. 166. 
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upplever samma verk eftersom Hollands teori förutsätter att personer har färdiga identiteter 
som inte förändras över tid. Enligt de teorier jag använder mig av däremot, är inte identitet 
något som fixeras vid en viss ålder utan något som ständigt omskapas och bevaras, vilket till 
exempel betyder att en person kan läsa ett visst verk vid en viss tidpunkt i hans eller hennes 
liv och ha en uppfattning om verket, och sedan läsa om verket vid en annan tidpunkt i livet 
och ha en helt annan uppfattning.  
     Ross et al. går djupare in på identitetsskapande läsning i kapitel 3, som handlar om unga 
vuxna och läsning. I avsnittet som handlar om unga vuxnas identitetsskapande genom läsning 
skriver Ross et al. att de flesta forskare, bibliotekarier, lärare, socialarbetare och föräldrar som 
intresserar sig för ungdomars läsning är överens om att läsning är till stor hjälp i skapandet av 
både personlig och social identitet i en ung persons liv.68 Självidentiteten, menar Ross et al., 
bygger på en skiftande förståelse för självet i relation till sociala strukturer och sociala 
restriktioner, och läsning hjälper oss att förstå oss själva och vilka vi skulle kunna vara i den 
sociala verkligheten. Under de år då vi går från barndomen in i vuxenvärlden kan behovet av 
att förstå självet i förhållande till den sociala verkligheten enligt Ross et al. antas vara särskilt 
stort. Vårt behov av att förstå självet i förhållande till den sociala verkligheten, menar jag, kan 
även antas vara stort när vi förflyttar oss från ett kulturellt samhälle till ett annat.69 Jag 
kommer att pröva dessa antaganden mot mina egna resultat i diskussionskapitlet. 
     Ross har, tillsammans med sina medarbetare, gett en gedigen ämnesöversikt och lyckats 
samla en stor del av det som har skrivits om läsning, läsupplevelser och läsningens kognitiva 
betydelser i Reading Matters. Jag kommer att jämföra Ross et al.:s resultat med mina egna i 
analysen och diskussionen. 
     Slutligen, när det gäller frågan om hur läsning av skönlitteratur samvarierar med 
immigranters identitetsskapande och integrationsprocess har jag endast funnit en studie som 
jag anser vara tillämpbar:70 Sandra Champions The Adolescent Quest for Meaning through 
Multicultural Readings: A Case Study, som är en undersökning av ”the role of the library 
media program plays in easing the adolescent immigrant’s struggle with alienation, 
assimilation, and literary acculturation”.71 Studien visar att unga immigranter i Dade County, 
Florida, fick lättare att hantera sina upplevelser av alienation och assimilation genom att läsa 
hjälteromaner som de sedan diskuterade i grupper. Den viktigaste faktorn när det gällde 
ungdomarnas litterära ackulturation (”literary acculturation”) var samtalet med varandra om 
litteraturen de hade läst. Ungdomarna skapade mening och förståelse för sig själva och sina 
personliga erfarenheter genom att diskutera den arketypiska hjältens resa (”the journey of the 
archetypal hero”) inom gruppen. Andra slutsatser som Champion gjorde av studien var att en 
kultur inte producerar en typisk litteratur som reflekterar all karakteristik hos hela dess 
befolkning och att en bok eller några böcker inte kan representera en hel kultur.72  
     Champions studie skiljer sig från min på så vis att respondenterna i Champions 
undersökning är studenter som befinner sig i en viss ”lärsituation” och har fått böcker 
tilldelade sig av sina lärare. I min undersökning har jag inte bett respondenterna läsa vissa 
böcker utan de har fritt fått berätta om sina läsupplevelser från det att de började läsa till idag. 
Samtidigt är Champions undersökning den enda forskning på skönlitteraturens betydelse för 
                                                
68 Ross et al. 2006,  s. 114. 
69 Jfr Franzéns resonemang, avsnitt 1 i föreliggande uppsats, samt Giddens avsnitt 3.3. 
70 Det finns andra studier som behandlar detta ämne men med andra metoder och infallsvinklar. Till exempel: 
Persson, Eva 2009. Skönlitteratur som kulturell bro: om utländsk skönlitteraturs tillgänglighet på svenska. Se 
även antologin Lost in migration vilken utkom som resultat av ett projekt som startades på förslag av 
Författarcentrum Väst och genomfördes av Nätverkstan Kultur i Väst med syfte att synliggöra författare och 
samtidigt utforska exilbegreppet.  
71 Champion, Sandra 1993. The Adolescent Quest for Meaning through Multicultural Readings: A Case Study. 
Library trends, vol. 41, nr. 3, s 462-493. 
72 Champion 1993.  
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immigranters identitetsskapande och integrationsprocess jag funnit och Champions resultat 
ger därför en klangbotten åt mina egna. Jag kommer att hänvisa till Champions studie i 
uppsatsens diskussionsavsnitt. 
 
 
2.3 Folkbibliotekets roll i läsupplevelsen 
 
Ett av de avsnitt i Reading matters som är relevanta för min uppsats är kapitel 4.3,”What Role 
Does Reading Play in the Life of the Reader?”. I detta kapitel berättar Ross et al. att 
entusiastiska läsare (eng. avid readers) oftast brukar hävda att läsning ger dem något som de 
inte kan uppleva på något annat sätt. Författarna menar att: ”reading is part of their 
identity”.73 Men, frågar de sig, vad är det då för betydande roll den skönlitterära läsningen 
spelar i dessa engagerade läsares liv? De hänvisar till en forskningsrapport av Jackie Toyne 
och Bob Usherwood (2001), som delar in läsningens betydelser i följande kategorier:  
 

• Escapism (Relaxation; Opportunity to abandon the here and now) 
• Means of escape (Escape into other worlds; Escape through association; Escape through aesthetic 

pleasure) 
• Reading for instruction (Practical knowledge; Literary skills; Lessons about the world; Reliability of 

instruction) 
• Self development (Personal insight; Insight into the ’other’) 
• Location of reading in peoples lives (Reading as bodily function; Exercise the imagination; Reading as 

identity).74 
 
Enligt Ross et al. ger läsupplevelsestudier oftast liknande resultat: ”Different studies of the 
reading experience have typically reported similar reasons or variants thereof”.75  
     Toynes och Usherwoods, i fortsättningen förkortat T/U, kategorier är en del av resultaten 
från deras forskningsrapport Checking the Books: The Value and Impact of Public Library 
Book Reading, vars syfte är att etablera en större förståelse för folkbibliotekets funktion när 
det gäller att förmedla läsupplevelser. För att kunna avgöra folkbibliotekets distinkta roll i 
läsupplevelsen är det, menar författarna, viktigt att först besvara frågan om varför människor 
läser skönlitteratur.76 Med hjälp av fokusgruppintervjuer kommer T/U fram till att läsningens 
betydelser kan beskrivas med kategorierna ovan. Jag använder mig av dessa begreppsklasser i 
analysen och kommer därför närmare in på deras innebörder i nästa kapitel, vilket presenterar 
uppsatsens analysram.  
     Efter att ha undersökt läsupplevelsens betydelser ändrades T/U:s fokus till att avgöra 
vilken roll folkbiblioteket spelar i läsupplevelsen. Fokusgrupperna fick svara på två frågor: 
(1) ”How, if at all, has using the public library influenced your reading experience?” och (2) 
”How might libraries encourage reading amongst people who do not read at the moment?”.77 
Ur gruppdiskussionerna framkom följande teman: 
 

• Access 
• The borrowing experience 
• Range of stock 
• Libraries as a place78 

                                                
73 Ross et al., s. 160. 
74 Toyne, Jackie & Usherwood, Bob 2001. Checking the Books: The Value and Impact of Public Library Book 
Reading, s. 25-49. 
75 Ross et al. 2006, s. 162.  
76 Toyne & Usherwood 2001, s. 8ff. 
77 Toyne & Usherwood 2001, s. 53. 
78 Ibid. 
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Dessa teman kommer att användas som kategorier i uppsatsens analys och jag ger därför en 
utförligare beskrivning av dem i nästa kapitel. 
     En stor och viktig roll i folkbibliotekets betydelse för läsupplevelsen spelar givetvis även 
litteraturförmedlingsarbetet. T/U delar in ”Fiction promotion and reader development 
activities”79 i följande kategorier: 
 

• Librarian as intermediary 
• Book Displays 
• Effectiveness of promotional displays and book lists 
• Literature Events 
• The role of the library staff 
• Reading groups 
• Anonymity within the reading experience80 

 
En ingående undersökning av litteraturförmedlingens betydelser för läsupplevelsen ligger 
emellertid utanför ramen för denna uppsats.  
     T/U:s undersökning består av fler delar än de jag nämnt; de använder sig av kombinerade 
kvalitativa metoder och har samlat in och bearbetat en ansenlig mängd material. Jag kommer 
inte att redovisa för hela deras undersökning här, utan har endast kommenterat de delar av 
studien som jag använder mig av i analysen. Dock bör det sägas något om T/U:s urval till 
fokusgrupperna samt något om studiens slutsatser.  
     Deltagarna i fokusgrupperna avspeglar enligt T/U samhällets variationer och därmed både 
användare och icke-användare av folkbiblioteket. Allt som allt genomfördes 29 
gruppintervjuer.81 T/U:s urval och metod skiljer sig från mitt urval och min metod, vilka är 
utarbetade under andra premisser. Min undersökning är i betydligt mindre skala och mitt urval 
är avgränsat till åtta vuxna, litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare i Sverige med 
utländsk bakgrund. T/U har med sin studie kategoriserat den skönlitterära läsningens 
betydelser för människor i allmänhet. Eftersom T/U:s undersökning har denna bredd kan dess 
resultat, ovanstående kategorier och teman, bli fruktbara i min analys. På grund av skillnader i 
urval är emellertid inte samtliga av T/U:s kategorier applicerbara på mina resultat, vilket jag 
återkommer till. 
     T/U:s slutsatser blev bland annat att läsning av skönlitteratur har positiv inverkan både på 
den enskilde individen och på samhället i stort, på en mängd olika sätt. Och folkbiblioteket 
spelar en unik roll i etablerandet och vidmakthållandet av människors läslust. Eftersom deras 
undersökning är kvalitativ visar den inte enbart att, utan framförallt hur, på vilka sätt och 
varför skönlitteraturen och folkbiblioteken spelar en så stor roll i människors liv. Jag 
beskriver dessa resultat närmare i påföljande kapitel. 
 
 
3 Analysram 
 
Uppsatsens analysram är uppbyggd kring ett antal begreppskategorier och kärnbegrepp som 
är hämtade delvis från redan presenterad litteratur, delvis litteratur som jag presenterar i detta 
kapitel. Jag har valt att dela in presentationen av analysramen i tre huvudavsnitt eller delar. I 
den första delen redogörs för T/U:s kategorier, vilka framförallt är tillämpbara på uppsatsens 

                                                
79 Toyne och Usherwood 2001, s. 82. 
80 Ibid., s. 82f. 
81 Ibid., s. 19f. 
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första frågeställning och därmed framförallt kommer att användas i analysens första del.82 
Analysramens andra del presenterar begreppet analogitänkande, vars funktion är att klargöra 
den litterära textens möjligheter att transferera erfarenheter och upplevelser till läsaren. Detta 
begrepp är centralt för analysen och används genomgående. Den tredje delen av analysramen 
syftar till att klargöra hur begreppen identitet (identitetsuppfattning, identitetsskapande etc.) 
och integration (integrationsprocess etc.) används i analysen. Det är framförallt i analysens 
två sista delar, vilka svarar mot frågeställning två och tre, som identitets- och 
integrationsbegreppen används. 
 
 
3.1 Läsupplevelser och folkbibliotek 
 
I detta avsnitt ges en utförligare beskrivning av T/U:s resultat, vilka kommer att användas 
som analysram för den första frågeställningen. 
 
 
3.1.1 Läsningens betydelser 
 
Escapism (Relaxation; Opportunity to abandon the here and now): Eskapism kan ha både 
positiva och negativa konnotationer och bör därför alltid kontextualiseras. Eskapism som 
avslappning (eng. relaxation) är, menar T/U, en av de mest frekvent förekommande 
anledningarna till varför människor läser skönlitteratur i deras studie. I detta sammanhang 
talade ofta respondenterna om att genom läsningen kunna koppla bort vardagens stress. 
Samtalen kring eskapism som avslappning vidareutvecklades ofta i intervjuerna till 
resonemang kring möjligheten att genom läsningen kunna lämna tid och rum. Härunder 
kategoriserar T/U utsagor som talar om litteratur som tillflykt, tröst och flykt från 
ensamheten, samt böcker som vänner.83  
 
Means of escape (Escape into other worlds; Escape through association; Escape through 
aesthetic pleasure): Många av respondenterna i T/U:s undersökning talade om läsningen som 
ett slags livsterapi och ett sätt att bli transporterad in i andra världar. För vissa betyder 
eskapism att man blir aktivt involverad i världar som ger kontrast åt den värld man själv lever 
i. Man läser för att upptäcka platser man aldrig varit på, träffa människor man aldrig mött 
eller börja tänka på sätt man aldrig förr tänkt på. Läsningen ger då nya perspektiv och vidgade 
vyer. En annan variant av eskapism visade sig vara att man läste för att minnas eller uppleva 
sitt förflutna, eller för att kunna leva sig in i eller identifiera sig med andras liv genom 
jämförelser med sitt eget. Även utsagor som berör läsningens estetiska dimensioner sorterar 
T/U in under Means of escape.84  
 
Reading for instruction (Practical knowledge; Literary skills; Lessons about the world; 
Reliability of instruction): Nästan alla respondenter i T/U:s undersökning reflekterade över 
hur skönlitteraturen bidrog till deras kunskaper och lärande. T/U skriver: ”As the group 
discussions progressed, the reading of imaginative literature was shown to be instrumental in 
bringing instruction in two ways. The first was in relation to development of practical 
knowledge; and the second was in relation to self-development and personal idenitity”.85 

                                                
82 Jfr avsnitt 5.2 i föreliggande uppsats. 
83 Toyne & Usherwood 2001, s. 26ff. 
84 Toyne & Usherwood 2001, s. 31ff. 
85 Ibid., s. 36. 
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Under kategorin Reading for instruction har T/U samlat en mängd olika resultat. För det 
första: Praktisk kunskap (Practical knowledge), vilket syftar på de praktiska färdigheter som 
respondenterna menar att de tillgodogjort sig genom läsning av skönlitteratur. För det andra: 
Språkkunskaper (Literary Skills); T/U menar att många av respondenterna framhävde hur 
skönlitteraturen har utvecklat deras språkkunskaper. För det tredje: Lärdomar om världen 
(Lessons about the world). Den vanligaste lärdomen visade sig stå i relation till socialhistoria, 
framförallt genom läsning av författaren Charles Dickens verk. Vissa respondenter upplevde 
att de lärde sig om politik eller om andra kulturer och traditioner. Andra att läsningen 
inspirerade dem att ta viktiga beslut eller söka mer information om en viss företeelse. För det 
fjärde: lärdomarnas tillförlitlighet (Reliability of instruction). Samtliga respondenter var 
överens om att skönlitteraturen inte är den källa de i första hand skulle vända sig till för 
faktabaserad information. Dock, menar författarna, är det uppenbart att skönlitteratur bidrar 
till lärandeprocessen och kan ge oss en större förståelse för situationer, händelser eller 
känslor, än vad facklitteraturen på egen hand kan ge oss.86 
 
Self development (Personal insight; Insight into the ’other’): Den andra vägen till kunskap 
genom skönlitteraturen visade sig ha att göra med personlig utveckling. Läsning, menar 
författarna, har ett distinkt sätt att ge människor större förståelse för sina egna och andras liv, 
och spelar därmed en tydlig roll för det personliga identitetsskapandet. På en nivå, menar de, 
kommer personlig utveckling från individens självuppfattning och självinsikt (Personal 
insight). Ett gemensamt motiv för i princip alla läsare, hävdar de, är att man vill läsa om 
erfarenheter som man själv kan relatera till och genom detta få sina egna upplevelser och 
åsikter bekräftade. Å andra sidan, menar författarna, kan den personliga insikten komma från 
att läsaren identifierar sig med en karaktär som de inte känner sig bekväma med. I dessa fall 
kände respondenterna att de kom till nya insikter genom att de fick nya perspektiv. Likaså 
kunde läsaren känna att han eller hon fick nya insikter genom att läsa om erfarenheter han 
eller hon själva aldrig upplevt. Den andra nivå på vilken personlig identitet skapas är, menar 
T/U, individens uppfattning om omvärlden (Insight to the ’other’). Många av Toynes och 
Usherwoods respondenter beskrev incidenter där läsning hade fördjupat deras förståelse för 
deras lokala samhälle och för världen. De berättade hur de hade blivit mer toleranta, fått större 
förståelse för andra och blivit öppnare genom läsning.87  
 
Location of reading in peoples lives (Reading as bodily function; Exercise the imagination; 
Reading as identity): Som en del av forskningsprocessen, undersöktes vilken plats/ställning 
läsningen hade i respondenternas liv. Ofta beskrevs då läsningens betydelse med 
matmetaforer såsom att man har en ”voracious appetite for reading.”88 Många av 
respondenterna beskrev vidare fantasin som en organisk livsform som behöver näring och 
skönlitteraturen som den viktiga näring som fantasin behöver för att hållas vid liv. Vidare var 
det uppenbart, menar T/U, att många respondenter hade svårt att skilja mellan sina 
läsupplevelser och sig själva. Läsningen var en del av deras identitet.89 
 
T/U avslutar kapitlet om läsningens betydelser med att presentera de resultat som visar på 
orsaker till varför somliga inte läser skönlitteratur.90 Eftersom samtliga respondenter i min 
undersökning läser skönlitteratur på sin fritid kommer jag inte att redogöra för orsakerna till 
varför man väljer att inte läsa skönlitteratur. 

                                                
86 Ibid., s. 35ff. 
87 Ibid., s. 40ff. 
88 Ibid., s. 45. 
89 Toyne & Usherwood 2001, s. 45ff. 
90 Ibid., s. 49. 
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3.1.2 Folkbibliotekets betydelser för läsupplevelsen 
 
Free Access (Economic Barrier, Physical Barrier, Location): När fokusgrupperna i T/U 
undersökning hade ändrat samtalsinriktning till folkbibliotekets betydelse i läsupplevelsen 
handlade en av de första kommentarerna om rättvis tillgång, ”equity of access”.91 Utsagorna i 
det här sammanhanget handlade om tillgänglighet, till exempel om att ingen blir 
diskriminerad på grund av ålder, handikapp eller etniskt ursprung. Respondenterna menade att 
bibliotekstillgängligheten spelar en stor betydelse för grundandet och bibehållandet av goda 
läsvanor. Om respondenterna hade varit tvungna att köpa sin litteratur hade deras läsning 
blivit begränsad, bland annat eftersom de inte skulle ha råd. Intervjuerna visade dock även att 
biblioteken hindras från att fylla sin potential med avseende på läsupplevelseförmedling. För 
det första talades det om ekonomiska hinder. Flera respondenter menade till exempel att 
förseningsavgifter har en negativ inverkan på lusten att låna böcker. För det andra upplevde 
flera respondenter att tillgängligheten begränsades på grund av fysiska faktorer, såsom 
svårigheter med att ta sig in i biblioteksbyggnaden om man är handikappad. För det tredje var 
det många som påpekade hur mycket det betyder att ha nära till ett bibliotek; att ett långt 
avstånd till närmaste bibliotek var ett stort hinder.92 
 
The borrowing experience: När fokusgrupperna kom in på hur man väljer en bok började 
vanligtvis respondenterna diskussionen med att jämföra köpandet kontra lånandet av en bok. 
Flera av respondenterna hävdade här att möjligheten att låna litteratur uppmuntrade dem att ta 
risker i sitt läsande. Flera menade även att biblioteket var mer avslappnat än en bokhandel och 
att de föredrog biblioteket av miljöhänsyn.93 
 
Range of stock: Ytterligare en viktig faktor, som framkom i diskussionerna gällande 
biblioteksservice i relation till läsupplevelser, var bibliotekens utbud. Medan ett stort utbud 
tillät respondenterna att bland annat ta risker i sina litteraturval, upplevdes ett begränsat utbud 
som ett hinder för läsandet.94 
 
Libraries as a place: Enligt T/U bekräftar deras fokusgruppstudie bilden av biblioteket som 
synonymt med läsupplevelsen. Det är, menar författarna, uppenbart att biblioteket fungerar 
som ett stimulus för läsupplevelsen. Samtidigt talades det om den visuella bilden av 
biblioteket som ett hinder för läsupplevelsen. Respondenterna menade att läsning har låg 
status i samhället och att biblioteket snarare förstärker än utmanar denna bild. Samtidigt såg 
flera av dem detta som en möjlighet för biblioteken att ändra synen på läsning genom att 
locka folk till biblioteket via föreställningar och utställningar.  
     När respondenterna diskuterade bibliotekets betydelse som plats rörde det sig ofta om en 
känsla, något ogripbart. T/U kallar detta för bibliotekets ”intangible benefits”.95 Många 
beskrev biblioteket som en plats dit alla är välkomna och som man därför känner sig 
välkommen till; som en plats att känna sig hemma på. Flera talade om atmosfären på 
biblioteket, vilken bidrog till helhetsupplevelsen. Samtidigt förekom motsatta synpunkter. 
Vissa upplevde att biblioteket kunde vara skrämmande för en icke-användare. 

                                                
91 Ibid., s. 53. 
92 Ibid., s. 53ff. 
93 Ibid., s. 62ff. 
94 Ibid., s. 66ff. 
95 Toyne & Usherwood 2001, s. 75. 
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     Vidare diskuterades bibliotekets betydelse för samhällets sammanhållning. Framförallt de 
äldre respondenterna framhävde bibliotekets betydelse för dem som annars skulle hamna i 
utanförskap.  
     Slutligen diskuterades bibliotekets faciliteter, såsom café och toaletter. Många av 
respondenterna tyckte till exempel här att det borde finnas möjlighet att ta en kopp kaffe på 
alla bibliotek.96 
      
Fiction promotion and reader development activities (Librarian as intermediary, Book 
Displays, Effectiveness of promotional displays and book lists, Literature Events, The role 
of the library staff, Reading groups, Anonymity within the reading experience): Även om 
det i denna uppsats inte finns utrymme för en djupgående studie av 
litteraturförmedlingsarbetets betydelser, bör det ändå nämnas att detta är en central och viktig 
del av folkbibliotekets innebörder och potentialer.97 I analysen har jag tagit med denna aspekt 
när respondenter självmant uttalat sig om den men det finns inget explicit syfte i uppsatsen att 
undersöka litteraturförmedlingsaspekten utan det lämnar jag till fortsatt forskning. 
 
 
3.2 Analogitänkande 
 
Anders Pettersson, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet har forskat i hur 
läsare konkret kopplar samman det de läser i texten med den egna verkligheten och menar att 
det finns en mekanism, vilken han kallar analogitänkande, där läsaren fäster sig vid något i den 
litterära texten (x), och sätter det i samband med något i verkligheten (y), och reflekterar över 
förhållandet mellan x och y. Reflektionerna kommer att ställa något i verkligheten i ett nytt 
ljus.98 När exempelvis läsaren identifierar sig med en fiktiv gestalt i texten upprättas en analogi 
mellan den fiktiva gestalten och läsaren.99 
     Pettersson menar att analogitänkande är av avgörande betydelse för förståelsen av hur 
litteratur influerar vår bild av omvärlden. Ett analogitänkande i samband med litteratur uppstår 
när exempelvis en person läser en roman och fäster sig vid vissa scener som får henne eller 
honom att, implicit eller explicit, tänka på att liknande saker kan hända i verkligheten eller 
ställa sig frågan: ”Finns sådant i verkligheten?”. Ett annat exempel på analogitänkande är när en 
läsare fäster sig vid en hållning eller attityd som kommer till uttryck i texten och frågar sig, 
implicit eller explicit,: ”Är detta en attityd som jag själv skulle vilja inta?”. Bearbetningen av 
dessa frågor kan, menar Pettersson, i sin tur få ytterligare tanke- eller känslomässiga 
konsekvenser.100  
     Litteraturens förmåga att ge upphov till insikt bygger således, enligt Pettersson, på att 
litterära texter ger läsare incitament att tänka över förhållanden i verkligheten som intresserar 
dem. Läsare drar analogier från en litterär text till faktisk verklighet. Detta analogitänkande 
visar sig, menar Pettersson, ofta i empiriska undersökningar där läsare yttrar sig om verk de 
har läst.101 Petterssons begrepp Analogitänkande, svarar på frågan om hur läsaren skapar 
                                                
96 Ibid., s. 73ff. 
97 Ibid., s. 82f. 
98 Pettersson, Anders 2009. ”Analogitänkande som centralt för utbytet av litteratur”, Litteratur som livskunskap 
– tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, s. 27. 
99 Pettersson 2009. s. 28. 
100 Pettersson, Anders 2008, Analogitänkande och litteraturens kognitiva betydelse. Filosofisk tidskrift; 
2008(29):3, s. 34ff. 
101 Ett exempel på en sådan empirisk undersökning är, menar Pettersson, J. A. Appleyards Becoming a reader 
(1990).  
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mening och förståelse genom läsning av skönlitteratur och kan ses som länken mellan individ, 
text och kultur. I analysen kommer jag att använda begreppet framförallt i syfte att undersöka 
skönlitteraturens betydelser för respondenterna i samband med deras möte med en ny kultur, 
men begreppet används i analysens alla delar. Jag kommer att reda ut om det finns exempel på 
analogitänkande i intervjuerna, samt i så fall se hur analogitänkandet kan kopplas till 
respondenternas identitetsskapande och integrationsprocesser. 
 
 
3.3 Integration och identitet 
 
I kapitel 1.4 redogjorde jag för hur begreppen integration och identitet bör tolkas i denna 
uppsats. Med hjälp av sociologerna Anthony Giddens och Nader Ahmadis teorier förklarar 
jag i detta avsnitt hur begreppen förhåller sig till varandra, samt hur de kommer att användas i 
analysen.  
 
Den brittiske sociologen Anthony Giddens menar att det sociala livet till stor del består av 
rutiner. Vardagslivets regelbundet återkommande beteenden pågår oftast utan att människor 
funderar över varför de handlar som de gör. Varje dag utför människor en rad olika 
handlingar utan att reflektera över dem och utan att ge varandra förklaringar till varför de 
utför dem. Denna ”tysta kunskap” bidrar till att strukturera det dagliga samspelet mellan 
människor. En stor del av det vardagliga beteendet är, enligt Giddens, uppbyggt på 
”ontologisk trygghet”, vilket är känslan av att kunna lita på omgivningen och att kunna 
hantera hot och faror. Förmågan att koordinera sina handlingar med andras och att ha en 
känslighet för andra människors behov och önskningar är grunden för ontologisk trygghet. 
När människors vardagsliv genomgår drastiska förändringar, såsom en migration, hotas, 
menar Giddens, de grundläggande trygghetssystemen och människor kan då få svårt att klara 
livet. Under sådana omständigheter är det viktigt dels att bevara en inre privat zon där man 
kan ha viss kontroll och möjlighet att upprätthålla en självkänsla, dels att skapa förståelse för 
omgivningen för att kunna skapa och återskapa ontologisk trygghet.102 I fallet av en migration 
behöver vi således förstå den nya kulturens ”tysta kunskap”. 
     Giddens menar att stora förändringar i en individs liv, såsom en migration, konstruerar och 
rekonstruerar självidentiteten som en del i en reflektiv process. Således är identitetsskapande 
en reflektiv process. Viktiga övergångar, såsom en migration, får människor att reflektera 
över sig själva och sina liv och det är under sådana perioder viktigt att man har en integritet, 
en känsla av samstämmighet mellan det förflutna och det nuvarande och att man skapar sig en 
förståelse för sig själv i sin nya situation.103  
     Betydelsen av att som migrant skapa en förståelse för sig själv i sin nya situation är något 
som även sociologen Nader Ahmadi framhåller. För att kunna integreras, menar Ahmadi, 
måste individen skapa sig en uppfattning om det sammanhang i vilket integrationen ska ske. 
Detta innebär att en uppfattning om det egna jagets tillstånd i sammanhanget är en nödvändig 
del av integrationen. Den personliga identitetsuppfattningen blir således, menar Ahmadi, 
integrationens grundfråga.104 
     I analysen kommer jag att studera hur respondenterna beskriver deras skönlitterära 
läsupplevelser i förhållande till deras förändringsprocesser, deras möte med en ny kultur och 
deras integrationsprocesser.  

                                                
102 Jfr. Johansson, Thomas 2010. Anthony Giddens och det senmoderna. Ingår i: Månson, Per (red.), Moderna 
samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker. 
103 Jfr Giddens, Anthony 1999. Modernitet och självidentitet. 
104 Ahmadi 2000, s. 176. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel presenterar jag uppsatsens metod och hur jag har gått tillväga i mitt 
forskningsarbete.  
 
4.1 Intervjumetod 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skönlitteraturens betydelser för ett antal vuxna, 
litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare med utländsk härkomst i samband med deras 
identitetsskapande och integrationsprocess i det svenska samhället. Det innebär att jag vill 
undersöka hur en grupp människor tänker, känner och funderar kring ett fenomen. För det 
ändamålet passar en kvalitativ metod eftersom en kvalitativ undersökning har som 
studieobjekt den livsvärld människor har, och därmed den mening de knyter till sig själva och 
sin situation.105  
     Mer specifikt har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av den så kallade 
livsberättelseintervjun eller livsvärldsintervjun då jag anser denna vara mest lämplig för att få 
svar på mina frågeställningar. Livsberättelseintervjun kan utföras på olika sätt. Man kan be 
forskningsdeltagarna att berätta hela sin livsberättelse utan att specificera tema, eller så kan 
man be dem berätta om sina liv utifrån specifika aspekter/teman/perspektiv.106 Jag har valt att 
använda mig av en halvstrukturerad, tematiskt guidad intervju. Steinar Kvale beskriver i Den 
kvalitativa forskningsintervjun den ”halvstrukturerade livsvärldsintervjun” som ”en intervju 
med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 
av de beskrivna fenomenen”.107 Den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär och den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman.108 Fokus 
ligger på de övergripande temana vilka speglar frågeställningarna i syftet.  
     Den intervjuguide jag använder mig av är strukturerad på så vis att den följer 
intervjupersonernas livsberättelser kronologiskt med tematisk inriktning på den skönlitterära 
läsningens betydelser för respondenterna innan, under och efter migrationen, samt läsningens 
betydelser för deras migrations- och integrationsprocesser. Intervjuguiden finns som bilaga i 
föreliggande uppsats. 
 
 
4.2 Urval  
 
Enligt sociologen Jan Trost ska urvalet vid en kvalitativ undersökning vara ”heterogent inom 
en viss given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är 
extrem eller ’avvikande’. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna 
homogeniteten”.109 Min urvalsgrupp består av åtta individer som alla är olika varandra men 
med de gemensamma erfarenheterna av att ha flyttat till Sverige från ett annat land, att inte ha 
svenska som modersmål, att vara bosatta i Göteborg med omnejd, att vara 
folkbiblioteksanvändare och av att ha som vana att läsa skönlitteratur. Vidare är tre av dem 

                                                
105 Hartman, Jan 2004. Vetenskapligt tänkande, s. 273. 
106 Johansson, Anna 2005. Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, s. 245. 
107 Kvale, Steinar 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 19 
108 Ibid., s. 43. 
109 Trost, Jan 2010. Kvalitativa intervjuer, s. 137. 
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verksamma som författare och tre av dem arbetar inom bibliotek, övriga två har utbildning 
inom konst och humaniora. Samtliga är högutbildade. Det finns två anledningar till varför jag 
har valt att intervjua immigranter med denna, liknande bakgrund: för det första antog jag 
möjligheten stor att dessa personer, eftersom de valt utbildningar och yrken inom information, 
konst och humaniora, funderat en del kring sin läsning och betydelsen av denna och att de 
därför skulle kunna tillföra uppsatsen värdefulla iakttagelser. För det andra ansåg jag att jag 
behövde göra en tydlig avgränsning eftersom det kan vara vanskligt att dra generella 
slutsatser kring svenska invandrares behov.110 Detta innebär således att uppsatsen inte svarar 
på frågor som rör svenska invandrare som grupp, utan är avgränsad till åtta vuxna, 
litteraturintresserade svenska invandrare som använder sig av folkbibliotek.  
 
 
4.3 Intervjugenomförande 
 
För att få kontakt med mina intervjupersoner har jag använt mig av den så kallade 
snöbollsmetoden, vilket innebär att jag utgått från mina kontakter som i sin tur 
rekommenderat personer ur deras kontaktnät. Därefter har jag kontaktat personerna antingen 
via telefon eller via e-post och presenterat mig själv och studien. Då intervjupersonen tackat 
ja, vilket samtliga tillfrågade gjorde, har vi tillsammans kommit fram till tid och plats för 
intervjun. Jag har försökt eftersträva att platsen vi träffas på är någorlunda neutral och ostörd.  
I de flesta fall har intervjuerna tagit plats på offentliga platser, såsom caféer och bibliotek, i 
några fall har intervjun tagit plats på respondentens arbetsplats och i några fall hemma hos 
respondenten. Samtliga intervjuer skedde under år 2011. Intervjuerna tog mellan cirka 
fyrtiofem minuter och en timme och femton minuter. 
     Jag har valt att använda mig av ljudupptagare eftersom man då kan koncentrera sig helt på 
frågorna och svaren och att man då alltid kan gå tillbaka och kontrollera vad som sagts under 
intervjun. Bandinspelningen och den utskrivna texten utgör det empiriska material som är 
föremål för uppsatsens analys.  
 
 
4.4 Forskningsetiska reflektioner 
 
Under uppsatsarbetet har jag försökt efterstäva hederlighet och rättrådighet och följa de etiska 
riktlinjer som gäller vid kvalitativa intervjuundersökningar. Jag har informerat respondenterna 
om studien och dess syfte, om att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan och att 
de när som helst kan avbryta den (informerat samtycke). Jag har avidentifierat 
respondenternas personnamn (konfidentialitet) och jag har kritiskt reflekterat över olika val 
jag har gjort under studiens gång och vilka konsekvenser de kan få för respondenterna och 
forskningsresultaten (konsekvenser och forskarens roll).111  
     En fråga som jag därtill har ställt mig under arbetets gång är huruvida mina resultat ger en 
skev eller förenklad bild av verkligheten. För att reda ut denna problematik kommer jag 
därför i diskussionskapitlet att kritiskt diskutera min studie. 
 
 

                                                
110 Jfr Johansson Heinö 2011. 
111 Jfr Kvale 2009, s. 84ff. 
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4.5 Utskrifts- och textbearbetningsmetod 
 
En nackdel med ljudupptagare är att det kan bli för mycket arbete med utskrift. En variant 
som jag därför använt mig av är att lyssna till hela intervjun och skriva referat i förhållande 
till intervjuguiden. När respondenten uttryckt något som jag ansett varit av särskild betydelse 
för studien har jag använt mig av citat.112  
     När det gäller citaten har jag valt att göra några få ändringar i ordföljden, på vissa ställen 
har jag utelämnat utfyllnadsord, ord och uttryck som till exempel ”typ”, och ”så” och 
”liksom”, då dessa blivit redundanta och på de flesta ställen har jag valt att utelämna läten 
såsom ”eh” och ”öhm” etcetera. Vidare har jag konsekvent ändrat talspråket till skriftspråk 
när det gäller ord som till exempel jag, något, någon och är, som i talspråket oftast blir ja, nåt, 
nån och e. Då pauser förekommit har jag markerat detta med … och då jag utelämnat en 
mening eller några ord har jag markerat detta med tre punkter inom snedstreck: /…/. Om jag 
utelämnat mer än en mening har jag markerat detta med tre streck inom snedstreck: /---/. När 
respondenterna citerar eller imiterar sig själva har jag markerat dessa citat eller imitationer 
inom citaten med enkla citationstecken: ’, och när de betonar något ord extra mycket har jag 
kursiverat det ordet. 
 
 
4.6 Analysmetod 
 
Enligt Kvale fogas analysen av en intervju ”in mellan den ursprungliga historia som 
intervjupersonen berättade för forskaren och den slutgiltiga historia som forskaren berättar för 
en publik”.113 Mitt analysarbete har inte varit en rak transportsträcka utan snarare en cirkulär 
tolkningsprocess där jag har gått fram och tillbaka mellan det empiriska materialet och 
litteraturen.114 Jag har inte utgått från någon specifik analysmetod men mitt arbetssätt har flera 
likheter med det som Kvale kallar för ”meningskoncentrering”.115 Efter att jag lyssnat till hela 
intervjun och skrivit referat i förhållande till intervjuguiden har jag fastställt de ”naturliga 
meningsenheterna”116 i texten som de uttrycks av respondenten. Därefter har jag formulerat 
det tema som dominerar en naturlig meningsenhet. Samtidigt som jag formulerar dessa teman 
jämför jag meningsenheterna med undersökningens syfte, forskningsfrågorna, samt 
analysramen. Efter varje ny intervju har proceduren upprepats, samtidigt som jag ibland har 
fått gå tillbaka till redan utskrivna intervjuer och lyssna på bandinspelningen igen eftersom 
utsagor som verkade mindre signifikanta vid första utskriften har fått större betydelse i ljuset 
av de andra intervjuerna. Den färdiga resultatanalysens rubriker bygger således på 
intervjuguidens utformning och uppsatsens frågeställningar, på de teman som dominerat de 
naturliga meningsenheterna, samt på hur dessa teman förhåller sig till analysramen. 
 
 

                                                
112 Jfr. Trost 2010, s. 74 ff. 
113 Kvale 2009, s. 209f. 
114 Här syftar jag främst på analysramen, men även på tidigare forskning. 
115 Kvale 2009, s. 221. 
116 Ibid 
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5 Resultat och analys 
 
Nedan presenteras uppsatsens resultat- och analyskapitel. Jag har valt att redovisa för 
resultaten i samband med att jag analyserar dem för att på så vis undvika upprepningar. 
     Kapitlet inleds med ett avsnitt som redovisar respondenternas personalia och 
antecedentia. Därefter presenteras resultaten tematiskt utifrån mina forskningsfrågor och 
intervjuguiden (se bilaga). Analysen består således av tre huvuddelar, vilka följer 
forskningsfrågornas utformning: (1) Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser i respondenternas liv före, under och efter migrationen, (2) Skönlitteraturens 
identitetsskapande betydelser i samband med respondenternas byte av land och möte med en 
ny kultur, och (3) Specifika skönlitterära verks betydelser för respondenternas 
identitetsskapande och integrationsprocess. Den första forskningsfrågan, och därmed 
analysens första del, ger en bred ingång och behandlar läsningens betydelser under olika 
perioder i livet, från barndomen till idag. Det är också i denna del som 
folkbiblioteksaspekten analyseras. Denna del av analysen ger även en bakgrund och kontext 
till de två senare forskningsfrågorna då den undersöker hur den skönlitterära läsningen har 
samvarierat med andra skeden i respondenternas liv än just migrationsprocessen. Analysens 
två sista delar är följaktligen mer koncentrerade än den första, och syftar till att skapa 
förståelse för hur läsning av skönlitteratur kan samverka med identitetsskapande och 
integrationsprocess. 
  
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Respondenterna har vuxit upp på vitt skilda platser i världen och kommer från olika kulturella 
bakgrunder. Några kommer från en mycket litterär miljö där föräldrarna själva haft ett stort 
litteraturintresse och aktivt arbetat för att föra över detta intresse till sina barn (jfr respondent 
fyra och åtta). Andra växte upp i familjer som inte var litteraturorienterade men ändå lade stor 
vikt vid att barnen lärde sig läsa och ansåg det viktigt att gå till biblioteket och läsa högt för 
barnen om kvällarna (jfr respondent ett), eller i samhällen där läsning och bibliotek har haft 
hög status och som därför tidigt kommit i kontakt med litteratur via biblioteket (jfr respondent 
fem). Respondent tre och sex och till viss del respondent fyra, växte upp i berättartraditioner 
där föräldrar och andra familjemedlemmar berättade sagor om kvällarna istället för att läsa 
böcker. Vissa blev uppmuntrade att läsa (jfr respondent ett, åtta och fyra) och andra fick 
själva leta sig fram till litteraturen (jfr respondent två och fem), vissa lärde sig snabbt att läsa 
själva (jfr respondent fem) och andra hade svårt att lära sig läsa (respondent två).  
     Vidare, har respondenterna olika anledningar till varför de kom till Sverige: respondent ett 
och respondent fem kom till Sverige på grund av giftermål och samboskap, respondent sex, 
sju och åtta hade politiska anledningar, respondent fyra kom till Sverige på grund av att hans 
pappa var attaché och hade fått en anställning i Sverige, respondent tre på grund av att hennes 
hemland var krigsdrabbat, detsamma gäller för respondent sju, och respondent två kom till 
Sverige på grund av sina svenska rötter och för att hon var ung och ville upptäcka världen. De 
har vuxit upp i Bosnien (respondent tre), Somalia (respondent fyra, som även vuxit upp i 
Indien, Pakistan, Dubai, Kenya, Tanzania och London), Iran (respondent sex och åtta), Irak 
(respondent sju), USA (respondent ett och fem), och Mexiko (respondent två). De hade vid 
tidpunkten för intervjun bott i Sverige mellan tre (respondent ett) och tjugofem (respondent 
åtta) år. Respondent två, tre, sex och åtta är kvinnor och respondent ett, fyra, fem och sju är 
män. Den yngsta respondenten (respondent tre) är född 1983 och den äldsta (respondent åtta) 
är född 1948. Det finns alltså variation i ursprungsland, kön, ålder, huruvida man har fler än 
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en migrationserfarenhet, och tid man har varit bosatt i Sverige och anledningar till 
migrationen.  
 
 
5.1.1 Respondent 1  
 
R1 är en man född år 1980. Han har vuxit upp i New Jersey, USA och har engelska som 
modersmål. I USA gick han på college där han studerade film och media. Efter examen 
arbetade han inom film- och media i Hollywood, främst som filmfotograf, fram till dess att 
han flyttade till Sverige. Han har vid tidpunkten för intervjun bott i Sverige i tre år (sedan 
2008) och under denna tid både arbetat och studerat. Han studerar till lärare vid tidpunkten för 
intervjun. Intervjun med R1 är gjord på engelska och har sedan översatts av mig. Citaten har 
emellertid inte översatts.  
 
 
5.1.2 Respondent 2 
 
R2 är en kvinna född 1983. Hon har vuxit upp i Mexiko. Hennes modersmål är både spanska 
och engelska. Hon har alltid haft ”bättre flyt” på engelska men hennes ”hjärtas språk” är 
spanska. Hennes mamma är mexikanska och hennes pappa svensk. Under hennes första två 
levnadsår bodde familjen i Sverige och under denna tid växlade föräldrarna mellan tre språk: 
svenska, engelska och spanska, men från det att familjen flyttade till Mexiko pratade R2:s 
föräldrar enbart engelska och spanska med henne. Skolan hon gick på var internationell, 
vilket betydde att hon hade lektioner på både engelska och spanska från det att hon började 
skolan. År 2001, direkt efter att hon avslutat grundskolan i Mexiko, flyttade R2 till Sverige. 
Under de första åren i Sverige utbildade hon sig till dramapedagog på en teaterhögskola och 
studerade SFI,117 därefter har hon arbetat på en internationell förskola. Vid tidpunkten för 
intervjun läser hon till lärare. Intervjun med R2 är utförd på både svenska och engelska. 

5.1.3 Respondent 3 
 
R3 är en kvinna född år 1964. Hon har vuxit upp i Bosnien och hennes modersmål är 
bosniska. Hon har vid tidpunkten för intervjun bott i Sverige i 18 år. Hon är 
högskoleutbildad och arbetade som gymnasielärare i Bosnien. I Sverige har hon både 
studerat och arbetat. Vid tidpunkten för intervjun arbetar hon inom bibliotek. 

5.1.4 Respondent 4 
 
R4 är en man född 1971. Han föddes i Djibouti men har vuxit upp i Somalia, Indien, 
Pakistan, Dubai, Kenya, Tanzania, London, Stockholm och Göteborg. Hans modersmål är 

                                                
117 Svenska för invandrare (SFI) är en kostnadsfri utbildning i svenska som erbjuds dem som inte har svenska 
som modersmål. Staten finansierar utbildningen för flyktingar och kommunerna finansierar utbildningen för 
övriga invandrare.  
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somaliska. Han kom till Sverige 1988 när han var 17 år. Under sina första år i Sverige 
utbildade han sig till ingenjör och arbetade som tolk och översättare. Vid tidpunkten för 
intervjun arbetar han på ett kommunalt bolag. Han är också verksam som författare och har 
publicerat ett flertal skönlitterära böcker på somaliska.  

5.1.5 Respondent 5 
 
R5 är en man född 1969. Han växte upp i Kansas, USA och har engelska som modersmål. 
Han har bott i Sverige i omgångar. Först bodde han här ett år som tonåring, fem år senare 
flyttade han tillbaka till Sverige och bodde här i två och ett halvt år, sju år senare flyttade 
han hit igen och bodde här i nästan tre år, återigen flyttade han tillbaka till USA och därefter 
tillbaka hit. Vid tidpunkten för intervjun har han allt som allt bott i Sverige i cirka åtta-nio 
år, fast utspritt över cirka 20 år. R5 har en BA i antropologi från USA och i Sverige 
utbildade han sig till bibliotekarie. Vid tidpunkten för intervjun arbetar han inom bibliotek. 
 
5.1.6 Respondent 6 
 
R6 är en kvinna född 1960. Hon har växt upp i Teheran i Iran. Hennes modersmål är persiska. 
Hon hade vid tidpunkten för intervjun bott i Sverige i ungefär 23 år. I Iran studerade hon 
pedagogik och arbetade på en röntgenklinik. I Sverige har hon studerat administrativ 
databehandling och vid tidpunkten för intervjun läser hon till bibliotekarie och arbetar extra 
inom bibliotek.  
 
 
5.1.7 Respondent 7 
 
R7 är en man född 1956. Han växte upp i Basra i södra Irak. Hans modersmål är arabiska. 
Han utbildade sig till ingenjör i Irak men arbetade som journalist. Till Sverige kom han 1992. 
Här har han bland annat varit lärare i arabiska. Vid tidpunkten för intervjun är han författare 
på heltid med en garanterad författarpenning från Sveriges Författarförbund. Han har skrivit 
flera romaner och diktsamlingar om Sverige. Han skriver på arabiska och inget av hans verk 
har översatts till svenska. 
 
 
5.1.8 Respondent 8 
 
R8 är en kvinna. Hon föddes i Teheran, Iran, 1948. I Iran utbildade hon sig till 
gymnasielärare i engelska. Sedan 1986 är hon bosatt i Sverige. Hon har gett ut tre 
diktsamlingar på svenska. Hennes modersmål är persiska och på persiska har hon publicerat 
ett flertal diktsamlingar och två romaner. I Iran skrev hon även för radio och tv och hon 
skrev visor för barn. I Sverige har hon gått en journalistutbildning och arbetat bland annat 
inom bibliotek, på ett konstgalleri och som hemspråkslärare. Vid tidpunkten för intervjun 
arbetar hon som kontaktperson åt socialen. 
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5.2 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser i respondenternas liv före, under och efter 
migrationen 
 
I denna första del av analysen redogör jag för respondenternas beskrivningar av 
skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser i deras liv innan, under och efter 
migrationen till Sverige. Avsnittet är indelat i tre underavsnitt vilka följer intervjuguiden: 
Skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser fram till utvandringen, som 
nyanländ, och idag. Dessa avsnitt har ytterliga underindelningar vars syfte är att strukturera 
resultaten. 
     När det gäller respondenternas beskrivningar av skönlitteraturens och läsningens 
betydelser för dem när de var nyanlända och idag, kan vissa av dessa kopplas till 
identitetsskapande i samband med migrations- och integrationsprocess. Jag har dock, för att 
undvika upprepningar, placerat en stor del av dessa utsagor under avsnitt 5.3 och 5.4. 
 
 
5.2.1 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser före migrationen 
 
I detta avsnitt redovisar jag för resultatanalysen av respondenternas beskrivningar av 
skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser före migrationen. Avsnittet är 
indelat i skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser i barndomen, i tonåren och 
precis innan migrationen.  
 
5.2.1.1 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens betydelser i 
barndomen   
 
De åtta respondenterna kommer från olika bakgrunder. Vissa hade föräldrar som läste och 
uppmuntrade sina barn att läsa, andra kom först i kontakt med böcker i samband med att de 
började i skolan och därigenom upptäckte biblioteket. Det som är slående i utsagorna om 
barndomens läsupplevelser är att flera respondenter berättar att de tyckte mycket om doften 
av gamla böcker och doften, stämningen eller atmosfären som fanns inne på biblioteket. 
Dessa utsagor stämmer in på kategorin på det som T/U kallar för biblioteket som plats 
(Library as a place) och bibliotekets ”intangible benefits”. R6 beskriver det såhär: 
 

R6: Jag kommer inte ihåg i vilken ålder jag lärde känna biblioteket, jag kommer bara ihåg känslorna, jag 
blev så ’åh vilket ställe’, det var så spännande, ’hur många böcker finns där!’, jag blev fascinerad av den 
stämningen… /…/ Det var direkt koppling mellan läsning och böcker… 

 
Biblioteket har alltså fungerat som ett stimulus. Själva platsen lockade till läsning. R7 
beskriver Stadsbiblioteket i Basra som han brukade gå till som ”mycket fint”. Där kunde han 
läsa i lugn och ro. För de respondenter vars föräldrar inte läste för dem som barn och som 
inte hade böcker hemma blev biblioteket den plats där de började titta i böcker. R2 har ett 
tydligt minne när hon fick gå till biblioteket med skolan och man fick välja två böcker och 
hon valde en bok med en mus som bodde i ett hus. Hon tyckte det var svårt att läsa men hon 
minns känslan av att titta på bilderna i böckerna.  
     Dock hade inte samtliga respondenter tillgång till folkbibliotek. R4 växte till exempel 
upp i länder där det inte finns folkbibliotek och för honom blev det svenska folkbiblioteket 
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något nytt och annorlunda när han kom till Sverige som sjuttonåring. 
     När respondenterna väl hade kommit i kontakt med böcker, blir böckerna till en viktig 
del i deras liv. R1 beskriver boken som något mystiskt; ett mysterium som han avslöjade 
sida för sida. Flera respondenter beskriver den fysiska boken, hur en bok som de tyckt 
mycket om såg ut på omslaget och vad som fanns på bilderna i boken. Återkommande 
beskrivs också en stolthet i och med att de lär sig läsa, och en vilja att äga böckerna som de 
tyckte mycket om och läsa dem flera gånger. R6 ville till exempel äga de böcker hon tyckte 
mycket om eftersom hon upplevde att de böcker hon tyckte mycket om var som hennes 
vänner. Men eftersom hon inte hade råd att köpa böckerna gick hon ofta till biblioteket. Och 
biblioteket var ett ”väldigt speciellt ställe” för henne.  
     Flera av respondenterna beskriver böckerna de läste som barn som ”vänner”. R4, som 
flyttade mycket som barn, berättar hur böckerna blev en tröst och en tillflykt då han inte 
hade kompisar att leka med: 
 

R4: När man kommer till ett nytt land så har man inte kompisar och man har inte det här naturliga 
kontaktnätet och kvar har man ju… idag har ungdomarna sina datorer med facebook och Internet och 
msn, men när jag växte upp så var det böcker som gällde /…/ eller titta på en film… 

 
På detta sätt blev skönlitteraturen för R4 ett slags eskapism, ett sätt att lämna tid och rum, 
varje gång han kom till ett nytt land. Böcker fick honom att må bra. Han kunde gå in i en 
annan värld, en värld som han behärskade.  
      Överlag är det läsningens eskapistiska funktioner i samverkan med bibliotekens 
betydelser som framträder tydligast i respondenternas beskrivningar av skönlitteraturens, 
läsningens och folkbibliotekens betydelser i deras barndom. Även analogitänkande i 
samband med litteraturläsning framkommer av utsagorna. Analogitänkandets funktion blir 
framförallt synlig när respondenterna talar om specifika författare eller beskriver specifika 
verk och hur de identifierat sig med vissa karaktärer, oftast andra barn och ofta barn som är 
fattiga, utsatta eller hemlösa. En av de böcker som har betytt mest för R3 läste hon när hon 
gick i tredje eller fjärde klass. Boken är skriven av Branko Ćopić och den handlar om en 
grupp pojkar, ett gäng, som är fattiga och bor på landet och tillsammans försöker de klara 
sig genom att stjäla eller gå i skogen och leta efter något ätbart. Hon kunde känna igen sig i 
miljön och relatera till karaktärerna, vilket hon tror gjorde att hon tyckte så mycket om 
boken och att hon kommer ihåg den så starkt. En annan författare som betytt mycket för 
henne under hennes uppväxt är Charles Dickens. 
     Författaren Charles Dickens återkommer i respondenternas beskrivningar av 
skönlitteraturens betydelser för dem när de var barn.  Den första roman som gjorde ett starkt 
intryck på R8 var till exempel romanen Great Expectations av Charles Dickens. 
 

R8:…och karaktären heter Estella /…/ och jag blev så förstjust /…/ jag var så ung… 
 
På frågan om varför hon tror att just detta verk har berört henne mycket svarar hon: 
 

R8: Charles Dickens kan beröra en ung själ eftersom han skrev mycket om klasskillnader och 
fattigdom…  
 

Författaren Charles Dickens omnämns även i T/U:s undersökning, där i samband med att 
respondenterna upplevde att de lärde sig om världen genom att läsa, ”lessons about the 
world”.118  
 
 
                                                
118 Se avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
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5.2.1.2 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens betydelser i tonåren  
 
Även om läsning och litteraturintresse oftast grundläggs under tidig barndom visar min 
intervjuundersökning på en andra inkörsport: en roman som läses, ofta i början av tonåren, 
som gör ett starkt intryck på läsaren och som får funktionen av en inkörsport till ungdoms- 
och vuxenskönlitteraturen. För R1 var det Henry Millers roman Tropic of cancer som blev 
startpunkten för hans intresse för vuxenskönlitteratur. Han läste romanen när han var femton 
år, en tid i hans liv då böcker inte ansågs ”coola” i hans omgivning. Tropic of cancer fick 
honom att inse att litteratur kunde vara rebellisk och ”cool” och efter att han hade läst klart 
den började han att ägna en stor del av sin fritid åt att läsa skönlitteratur, framförallt klassiker, 
och skönlitteraturen blev en stor del av hans identitet.  
     På ett liknande sätt beskriver R2 hur hennes stora läsintresse började. Hon var tolv-tretton 
år och läste en roman av R. L. Stein. Efter den boken var hon fast, hon kunde inte sluta läsa 
skönlitteratur och hon hade en bok med sig överallt. Hon beskriver det som ett beroende, ”ett 
knark”. Likaså R7 berättar om hur romanen Tom Sawyer av Mark Twain fungerade som 
språngbräda in i litteraturens värld. Efter att han hade läst detta verk började han läsa romaner 
av arabiska författare, såsom Gibrán Jalil Gibrán.  
     Under tonåren fick flera av respondenterna tag på litteratur via skolan och skolbiblioteken 
och scholastic119 försåg dem med böcker. På beskrivningarna framkommer vidare att 
skönlitteraturen hade flera olika betydelser och funktioner under tonåren. Liksom i 
barndomsbeskrivningarna är den eskapistiska funktionen framträdande. R2 berättar till 
exempel att hon under den här tiden läste för att drömma sig bort; drömma att hon var någon 
annan. Till skillnad från barndomsbeskrivningarna blir dock utsagor som kan kopplas till 
praktisk kunskap i form av världs- och livskunskap, och personlig utveckling vanligare. R1 
använde skönlitteraturen i sitt identitetsskapande och läsningen blev till en del av hans 
identitet. R6 och R8 läste många ryska och franska klassiker under den här tiden. När man är 
yngre har man, menar R8, ett behov att läsa mycket romaner och klassiker för att ”lagra 
läsupplevelser”. När hon var femton-sexton år hade hon alltid en roman under kudden. Hon 
läste både för att följa med i samhällsutvecklingen, för att ha läst de romaner som de pratades 
mycket om, och av mer personliga anledningar; hon hade sina egna favoritförfattare såsom till 
exempel Sylvia Plath och Simone de Beauvoir.  
 
 
5.2.1.3 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens betydelser precis 
innan migrationen 
 
De olika utsagorna om skönlitteraturens betydelser tiden närmast innan migrationen skiljer 
sig mycket från varandra. Respondenterna migrerade till Sverige när de var olika gamla och 
befann sig i olika livssituationer. Några av respondenterna menar att de läste mycket 
skönlitteratur och att de ofta gick till biblioteket under denna tid, andra att de knappt läste 
någon skönlitteratur alls och väldigt sällan gick till biblioteket. Här spelar tillgången till 
bibliotek givetvis stor roll. R7 berättar att tiden innan migrationen bodde han i Beirut där 
han inte hade något bibliotek att gå till på grund av kriget. Istället satt han ofta på café och 
läste och skrev.  
     Medan R2 och R8 menar att deras anledningar till att läsa skönlitteratur innan 
migrationen skiljer sig från de anledningar som de har idag,120 hävdar R1 och R7 att de läste 
skönlitteratur av samma anledningar då som de läser skönlitteratur idag. I det senare fallet är 
                                                
119 Scholastic (eller Scholastic Inc.) är ett globalt bokförlag känt för att publicera och distribuera material till 
och för skolor, skolbarn, lärare och föräldrar via postorder, bokcirklar och bokmässor. 
120 Jfr avsnitt 5.2.3 och 5.3.2 i föreliggande uppsats. 
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det framförallt läsningen som konstupplevelse som betonas. Samtidigt påpekar R1, liksom 
R5 och R3, att han inte läste mycket skönlitteratur utan var under denna tid mer intresserad 
av facklitteratur.  
     R1, R5 och R3 var alla vuxna när de migrerade till Sverige. R3 förklarar att hon inte läste 
mycket skönlitteratur med att hon var och är en ”naturmänniska”. Hennes 
högskoleutbildning hade en naturvetenskaplig inriktning och hon undervisade i 
naturvetenskapliga ämnen, såsom mikrobiologi och biokemi. Skönlitteratur var något hon 
vände sig till enbart om hon hade tid över, vilket inte var ofta. När hon väl hade tid att läsa 
skönlitteratur läste hon romantiska romaner av eskapistiska anledningar.  
     De som var tonåringar tiden innan migrationen läste emellertid mycket skönlitteratur 
under denna period i deras liv. I deras utsagor är eskapismen, både som tröst och som 
upplevelse, den kategori som framträder mest.121 
 
 
5.2.2 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser som nyanländ 
 
I detta avsnitt redogör jag för resultatanalysen av respondenternas beskrivningar av 
skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens betydelser för dem som nyanlända. 
Undersökningens olika respondenter kom, som tidigare nämnts, till Sverige under olika 
perioder i deras liv. Vissa immigrerade när de var tonåringar och andra i vuxen ålder. Det 
finns vissa likheter mellan intervjupersonernas utsagor som kan kopplas till åldern och andra 
likheter som snarare kan tänkas höra ihop med migrationen. Jag försöker i detta avsnitt att ta 
hänsyn till detta och kontextualisera utsagorna. 
 
 
 Avståndstagande från skönlitteraturen  
 
När R8 kom till Sverige ville hon inte längre läsa romaner. Istället började hon läsa mer 
facklitteratur. Hon ville veta mer om sitt lands historia och hon läste mycket historia och 
religion. Fiktionen tillfredsställde henne inte längre.  
 

R8: Det var min historiska situation i världen, politiska situation i världen att: ’varför hamnar man 
här?’… och det fanns böcker som vi inte hade tillgång till i Iran, här i västvärlden fanns det förläggare 
som hade gett ut sådana böcker /…/ att man försökte forska i sin historia för att se ’varför har det blivit 
såhär?’, ’vad har hänt?’… 
 

Denna utsaga vittnar om ett behov av sanning.122 Romanen kunde inte tillgodose detta behov 
hos R8. Men poesin, till skillnad från romanen, menar R8, ljuger inte. Poesin är för henne 
som en ”medicin”, ett ”skydd”.  
     Liksom R8, talar R3 om ett slags sökande efter fakta och sanning. Hon berättar om 
skillnaderna mellan Bosniens och Sveriges historieböcker. Hon hade fått en helt annan 
bildning, de stämde inte överens. De som var hjältar i hennes barndoms skolböcker var långt 
ifrån hjältar i de svenska historieböckerna. Till exempel hade R3 en helt annan bild av första 
världskriget än den som hon stötte på i de svenska historieböckerna. Det som hon hade trott 
var fakta visade sig vara lögn.  
 

R3: På grund av det som man har upplevt i kriget litade jag inte längre på det som jag trodde var fakta. 

                                                
121 Se avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
122 Jfr Toyne & Usherwoods begrepp Reliability of instruction, avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
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Det har ljugits…  
 
Hon kände att hon kunde lita mer på de svenska historieböckerna än de bosniska.  
 

R3: Det är en helt ny värld, en helt ny bild öppnas för mig och… aha! Och jag litar mycket mer på det 
som jag har läst här… 

 
Under de första åren i Sverige läste R3 inte någon skönlitteratur alls. Hon skaffade lånekort 
på Stadsbiblioteket men på den tiden var inte utbudet av bosnisk skönlitteratur stort. Hon var 
gravid, kunde inte språket och det var krig i Bosnien.  
 

R3: Att lära sig att börja från början. Det var något helt annat. Jag var helt krossad. Och jag som 
lärare… det var en stor broms för mig. Om jag skulle lära mig eller lära ut något så måste det vara helt 
perfekt. Vi lärare i Bosnien kan inte säga fel. Det var det problemet som jag inte kunde släppa de första 
tre åren. /---/ Det var fortfarande krig i hemlandet. Det var en blockad och man kunde inte få så mycket 
information om nära och kära… /---/ Men efter, när jag hade släppt det, var det något helt annat. Jag 
började plugga svenska.  
 

Efter de första tre åren började R3 läsa SFI och kom därigenom att läsa skönlitteratur på 
svenska. Det dröjde emellertid längre tid innan hon började läsa skönlitteratur på bosniska 
igen.  
     När R8 och R3 kom till Sverige ville de således ha pålitliga historiska och 
samhällsvetenskapliga fakta om världen, och framförallt om länderna de vuxit upp i. För att 
få tag på denna praktiska kunskap vände de sig till facklitteraturen.  
     I T/U:s undersökning finns inga exempel på den här typen av avståndstagande från 
fiktion. De har en kategori som de kallar för ”Reading is of no significance”,123 vilket inte är 
samma sak. Att detta resultat blivit så markant i min undersökning kan dels ha att göra med 
den intervjuform jag har använt mig av, det vill säga livberättelseintervjun, vilken fångar in 
förändringar över tid. Dels kan det ha att göra med respondenternas migrationserfarenheter. 
     Läsbehoven verkar således ha ett samband med respondenternas bakgrund och orsakerna 
till migrationen.  
     R3 hade, när hon kom till Sverige, lämnat ett krig bakom sig och på grund av blockaden i 
Bosnien visste hon mycket lite om hur hennes släktingar hade det. Hon hade hamnat i 
Sverige utan att veta särskilt mycket om landet och utan att ha valt det. Befinner man sig i en 
sådan situation som R3 befann sig i när hon kom till Sverige så är det inte underligt att det 
kan ta tid innan man själv aktivt påbörjar en integrationsprocess. Det tar tid och kraft att lära 
sig ett nytt språk. Men varför dröjde det så lång tid innan R3 började läsa bosnisk 
skönlitteratur igen? En anledning var att det inte fanns något stort utbud av bosnisk 
skönlitteratur på biblioteken när R3 kom till Sverige. En annan anledning kan ha att göra 
med det som Rosenblatt kallar för ”estetisk läsning” och att ”genomleva” ett verk.124 Vid 
estetisk läsning väcker vi minnen till liv, vi sätter igång ett analogitänkande där vi reflekterar 
över oss själva, våra erfarenheter och vår omgivning i förhållande till texten. Vi lever oss in 
i karaktärer, identifierar oss med dem, gläds med dem och lider med dem. Vi kan komma i 
kontakt med svåra känslor som vi har upplevt och vi genomlever karaktärernas öden. Detta 
kan hjälpa oss att bearbeta våra problem, att få perspektiv och att känna oss mindre 
ensamma. Men det kan också få oss att återuppleva ett lidande, att återigen väcka till liv och 
genomleva otrevliga minnen. Om vi befinner oss i en svår situation i livet eller om vi bär på 
trauman kan estetisk läsning av viss skönlitteratur, det vill säga skönlitteratur som för 
personen i fråga väcker oroliga tankar och svåra minnen till liv, vara en alltför plågsam 

                                                
123 Toyne & Usherwood 2001, s. 49. 
124 Se avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 



 38 

upplevelse. Enligt Ross et al. är det vanligt att människor som befinner sig i svåra situationer 
i livet väljer skönlitteratur som ger dem tröst och styrka att gå vidare (R2) eller att man 
väljer att hålla sig inom förtrogna genrer, såsom kärleksromaner (R3).125  
     När R8 kom till Sverige från Iran 1986 tappade även hon intresset för fiktionen och 
började läsa facklitteratur. Både R3 och R8 beskriver ett avståndstagande från fiktionen – i 
synnerhet fiktion på modersmålet - och en dragning till svensk facklitteratur, som verkar 
höra ihop med deras bakgrund och anledningar till migrationen.  
 
 
Läsning för att lära sig det svenska språket  

 
När R3 väl började läsa svensk skönlitteratur var det för att lära sig språket. Under den här 
tiden visste hon inte om att det fanns lättlästa böcker, så kallade LL-böcker,126 vilket hon 
tycker är synd. Hon hade velat börja med LL-böcker och bilderböcker. Här hade således 
biblioteket och bibliotekspersonalen kunnat spela en större roll i förmedlandet av anpassad 
litteratur. 
     Liksom R3 var de flesta av respondenterna fokuserade på att lära sig det svenska språket 
när de kom till Sverige. Flera av dem berättar om hur de började med att läsa barnlitteratur 
och LL-böcker på svenska, och menar att det är viktigt att den litteratur man börjar med inte 
är för svår. R5 och R2 ger exempel på svenska romaner (Det går an av Carl Jonas Love 
Almqvist och Doktor Glas av Hjalmar Söderberg) som de gillade av den enkla anledningen 
att de förstod vad böckerna handlade om.  
     De respondenter som uttalar sig om LL-böckerna är positiva. R1 menar att han tycker de 
har varit bra eftersom det går snabbt att läsa dem samtidigt som de utvecklar hans ordförråd. 
När det gäller läsupplevelsen han får av en LL-bok säger han att han inte sugs in (eng. get 
sucked in) lika mycket i berättelsen som han gör när han läser vanliga romaner men att han 
ändå får tillräckligt mycket ut av en LL-bok för att han ska bli underhållen.  
     De flesta av respondenterna läste under sin första tid i Sverige SFI. Därigenom blev de 
rekommenderade litteratur som de sedan lånade på biblioteken. Majoriteten läste svensk 
skönlitteratur av den enda anledningen att de ville lära sig det svenska språket. Eskapistisk 
och personlighetsutvecklande läsning skedde under denna tid i regel på modersmålet. Vissa 
menar vidare att de inte hade tid att läsa annat än i syfte att lära sig svenska. 
     Således visar undersökningen på att respondenterna som nyanlända i första hand läste 
svensk skönlitteratur för att lära sig språket (Reading for instruction; Literary skills), och 
skönlitteratur på modersmålet av eskapistiska och personlighetsutvecklande anledningar.127 

 
 

Folkbiblioteket – ett ”kontor” med fri tillgång till information  
 
Flera av respondenterna talar om folkbibliotekens stora betydelser för dem under deras 
första tid i Sverige. R5 brukade till exempel gå till biblioteket nästan varje dag under sina 
vistelser i Sverige. Speciellt under sin andra längre vistelse här eftersom han inte hade något 
jobb och behövde vanor och rutiner; en struktur i sin vardag. Annars hade han vänt på 
dygnet och Sverige, menar han, är ingen ”dygnetruntkultur”. Han såg biblioteket ungefär 

                                                
125 Se avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 
126 LL-böcker är böcker som ges ut av Centrum för lättläst, vilka arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag 
med att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade 
läsare. 

127 Jfr avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
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som sitt ”kontor”. Först gick han till biblioteket och satt där och läste och skrev, lånade och 
lämnade tillbaka böcker. Sedan tog han sin caférunda.  
     I likhet med R5 berättar R7 att han som nyanländ gick till biblioteket varje dag. Han gick 
dit för att läsa och skriva. Flera av sina böcker har han skrivit på folkbiblioteket. 
Folkbiblioteket fungerade på så vis som ett kontor eller vardagsrum. En plats att gå till för 
att arbeta eller på annat sätt kunna ta del av samhället. Även R2 och R4 började i större 
utsträckning än tidigare att gå till biblioteket när de kom till Sverige.  R8 berättar att hon 
gick oftare till biblioteket när hon var nyanländ än hon gör idag eftersom hon inte hade råd 
att köpa böcker i samma mån då som idag. Hon berättar vidare om bibliotekets stora 
betydelse för den som migrerat från Iran: 
 

R8: Biblioteket betyder mycket. Speciellt när man flyttar från Iran till Europa… biblioteket är helt på ett 
annat sätt jämfört med länder som Iran som har censur /…/ det är en stor tillgång till en hel värld /---/ 
biblioteket är väldigt viktigt…  

 
R8 talar här om skillnaderna mellan publika bibliotek i länder som har censur och länder 
som Sverige. R4, som var tonåring när han kom till Sverige och har växt upp i länder där 
han inte haft tillgång till folkbibliotek, berättar om den ”fina kontakt” han fick med 
folkbiblioteket i Sverige.  
 

R4: Så där hade jag bra kontakt och alla bibliotekarierna kände mig. Det var jättetrevligt att vistas där, 
en bra miljö, man kunde läsa en bok och fika och ta en kopp kaffe, en liten paus och träffa kompisar… 
/…/ Jag tyckte det var lite för bra i Sverige… Du kunde läsa vilken bok som helst utan att köpa den /---/ 
Så har det inte varit i alla de länder jag har varit i utan: har man inte pengar så har man inte pengar… 

 
Flera respondenter upplevde således att det svenska folkbiblioteket stod i kontrast till den 
censur och de sociala orättvisor de erfarit i sina forna hemländer. Den fria tillgången till 
information på det svenska folkbiblioteket betonas i dessa utsagor. Samtidigt menar flera 
respondenter att utbudet av litteratur på deras modersmål var knappt när de först kom till 
Sverige, och att de därför inte läste lika mycket som de annars skulle ha gjort eller att de 
fann andra sätt att få tag på litteratur. R7 berättar exempelvis att han bad vänner skicka 
honom arabisk skönlitteratur. 
     Beskrivningarna kring folkbibliotekets betydelser under första tiden i Sverige stämmer in 
på T/U:s resultat när det gäller betydelsen av fri och rättvis tillgång till litteratur (Free 
Access; equity of access) och de begränsningar som kan finnas.128 Här blir kontrasten mellan 
länder tydlig: tillgången är betydligt mer begränsad i vissa länder och Sveriges folkbibliotek 
framstår som tillgängliga och demokratiska i jämförelse. Emellertid har det, enligt 
respondenterna, även funnits begränsningar på svenska folkbibliotek då utbudet av litteratur 
på deras modersmål inte alltid varit tillfredsställande.  
     Beskrivningarna stämmer också in på T/U:s kategori Libraries as a place i bemärkelsen 
av en plats som alla känner sig välkomna på och där man kan känna sig som hemma, samt 
en plats som har betydelse för samhällets sammanhållning.129 Det finns även exempel på det 
som T/U kallar för Librarian as intermediary. Enligt T/U var det uppenbart i deras studie att 
respondenterna såg bibliotekarier som viktiga litteraturförmedlare för dem.130 Detta tycks 
även vara fallet i min studie. Till exempel berättar R4 om hur han som relativt nyanländ gick 
till biblioteket och sa till bibliotekarien att han ville ha en bok om kärlek för att han ville lära 
sig vad kärlek var. Bibliotekarien gav honom då Broarna över Madison County. R4 menar 
att den romanen gav honom en bild av kärleken, hur komplicerad den är och att den kan 
                                                
128 Jfr avsnitt 3.1.2 i föreliggande uppsats. 
129 Ibid. 
130 Toyne & Usherwood 2001, s. 83. 
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komma och den kan försvinna.  
 
Analogitänkande i samband med litteraturläsning  
 
Resultaten visar att respondenterna funderade mer på frågor som rör likheter och skillnader 
mellan deras bakgrundskultur och svensk kultur, i samband med läsning av svensk 
skönlitteratur, efter att de varit en tid i Sverige än vad de gjorde som nyanlända. Detta faller 
sig naturligt bland annat eftersom det är nödvändigt att kunna svenska för att kunna läsa 
svensk skönlitteratur. R4, R1 och R8 beskriver emellertid analogitänkande i samband med 
läsning av svensk skönlitteratur under sin första tid i Sverige då de studerade svenska. Jag 
ger exempel på detta i avsnitt 5.3 och 5.4. 
 
 
5.2.3 Skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser idag  
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa för resultatanalysen av respondenternas beskrivningar 
av de betydelser de ger skönlitteraturen och läsningen idag. Eftersom respondenterna har 
varit i Sverige under olika lång tid har jag försökt att ta hänsyn till detta i min analys genom 
att placera in svaren i relevanta kontexter.  
 
 
Språkets kvalitet och estetiken är grundläggande  
 
Av utsagorna framkommer att språkets kvalitet och estetik är en grundläggande del av 
läsupplevelsen. Flera respondenter menar att språkets kvalitet är avgörande för om de ska 
ägna tid åt att läsa ett litterärt verk. R3 berättar att om en roman har fått bra recensioner eller 
om texten på baksidan av boken är tilltalande får hon lust att läsa den. Hon vill att boken hon 
läser ska vara välskriven. Om språket i sig, beskrivningarna, är bra fastnar hon. Idag läser 
hon inte svensk skönlitteratur för att hon vill bli bättre på det svenska språket utan för att 
hon vill ha en läsupplevelse. 
     En anledning till att R1 läser skönlitteratur idag är för att se hur olika författare använder 
olika ord och stil för att uttrycka saker på olika sätt. Och R8 tycker om författare som har ett 
poetiskt språk, som till exempel Elisabeth Rynell.  

 
R8: Antingen måste det vara sociologiskt starkt, starka karaktärer som man blir berörd av… annars 
tycker jag om det poetiska språket… skönheten i själva språket… 

 
Varken R8 eller R6 läser idag romaner på sitt modersmål, persiska, eftersom de anser att de 
persiska romanerna inte håller tillräckligt hög nivå kvalitetsmässigt. På liknande sätt 
föredrar R7 egyptisk skönlitteratur framför irakisk eftersom han tycker att dagens egyptiska 
skönlitteratur har högre kvalitet än dagens irakiska. Flera av respondenterna påpekar även att 
de helst vill läsa skönlitteratur på originalspråket.  
     Skönlitteraturens kvalitet har således stor betydelse, vilket kan kopplas till kategorin 
Escape through aesthetic pleasure.131 
 

                                                
131 Jfr avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
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Läser på olika språk av olika anledningar  
 
Flera av respondenterna berättar att de läser på olika språk av olika anledningar. R6 läser 
gärna modern litteratur på svenska och äldre litteratur på persiska. R1 tycker att 
läsupplevelsen oftast blir större då han läser på sitt modersmål och läser därför helst sina 
”favoritförfattare” på engelska. När R2 läser skönlitteratur på engelska är det för ”att fly in i 
en annan värld” och när hon läser på svenska är det för att utveckla språket och för att bli 
underhållen. Detsamma gäller för spanskan men här handlar det mer om ett bevarande än 
om ett utvecklande av språket. En annan anledning till att hon läser skönlitteratur på spanska 
idag är att hon vill lära sig mer om mexikansk historia och mexikansk kultur.  Genom 
läsning av skönlitteratur på spanska vill R2 bevara sin mexikanska identitet.  
     R4 läser alltmer sällan skönlitteratur på engelska, utan föredrar att läsa på svenska och 
somaliska. Om varför han läser skönlitteratur på somaliska idag säger han:  
 

R4: Ju äldre man blir desto mer mån blir man om sin identitet. Jag vill vara connected, som sagt. Därför 
vill jag hänga med i utvecklingen i östra Afrika. 

 
Svensk skönlitteratur läser han för nöjes skull.  
     R5 läser på svenska i första hand för att förbättra språket och på engelska för nöjes skull. 
Det är mest på grund av att han känner en plikt att läsa på svenska som han läser på svenska. 
Han känner att han måste ”hålla igång” svenskan.  
     R8 läser mest på svenska, och hon skriver på svenska. Svenskan är hennes språk idag. 
För att göra ett språk till sitt, menar hon, måste man läsa mycket.  
     Således läser några av respondenterna svensk litteratur i första hand för att utveckla 
språket och på modersmålet när de söker efter en läsupplevelse. Andra respondenter läser 
idag svensk skönlitteratur för läsupplevelsens skull. De som läser svensk skönlitteratur för 
att utveckla språket har i regel inte bott i Sverige under lika lång tid som de andra. 
 
 
Avståndstagande från skönlitteratur som skildrar hemsk- och grymheter  
 
Idag vill R3 gärna läsa romaner som handlar om Bosnienkriget. De väcker mycket känslor, 
säger hon, eftersom de handlar om sådant hon själv har upplevt. Vissa av dessa böcker klarar 
hon emellertid inte av att läsa. Hon orkar fortfarande inte läsa alltför realistiska 
beskrivningar av kriget. Det är en sak att veta om att det har hänt, menar hon, men att läsa 
och leva sig in i de utsatta människornas situation är en annan sak.  
     Det tycks här finnas en fin gräns mellan när det är eftersträvansvärt att genom 
skönlitteraturen kunna minnas, leva sig in i och bearbeta erfarenheter och när det blir för 
tungt och obehagligt. För R3 kan det vara mycket obehagligt att genom skönlitteraturen 
genomleva hemsk- och grymheter som hon själv kan relatera till. Istället föredrar hon 
romaner om kärlek och godhet. Liknande preferenser framkommer i R2:s och R6:s utsagor. 
R6 menar att även om verkligheten är grym vill hon inte läsa beskrivningar av de grymheter 
som existerar i världen och R2 tycker, till skillnad från när hon var yngre, idag att det är för 
otäckt att läsa skräcklitteratur. När jag frågar hur det kommer sig att hon blivit mer känslig 
med åren svarar hon: 
 

R2: Man är mer… man inser att… how fragil life is, I think it’s that… and why read about that when I 
can have a good time… 

 
Detta stämmer emellertid inte in på alla respondenter. R1 tycker till exempel om att läsa 
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skräcklitteratur bland annat på grund av katharsiseffekten. Han menar även att svensk 
skräcklitteratur, som till exempel Andreas Romans Mörkrädd, har utvecklat hans förståelse 
för svensk kultur eftersom han tycker att den svenska skräckgenren skiljer sig från den 
amerikanska. Den svenska skräcklitteraturen, menar R1, känns mer psykologisk och realistisk 
än den amerikanska, vilket R1 tycker reflekterar något av svensk kultur. 
 
Lärande och utvecklande läsning  
 
De flesta av respondenterna uttalar sig på ett eller annat sätt om skönlitteraturens lärande 
och personlighetsutvecklande betydelse. R5 gillar till exempel romaner där ”man kommer in 
i karaktärens huvud och man ser världen på ett konstigt eller udda sätt” eller när han kan 
identifiera sig med karaktärerna eller berättaren så att de antingen har ”samma världssyn” 
som honom eller ”växt upp på samma sätt”. Det behöver inte hända mycket i de romaner 
som R5 gillar, utan berättelsen kan exempelvis utspela sig helt inne i berättarens huvud. 
Även R1 nämner att en anledning till att han läser skönlitteratur är att den låter honom se 
världen med någon annans ögon. En liknande idé har R4 som berättar att han tycker om 
romaner som handlar om sådant som skulle kunna hända. När han är ute och föreläser om 
sitt författarskap brukar han säga: ”har du inte råd att åka till Indien – läs en bok om Indien”.  
     Dessa utsagor stämmer in på flera T/U:s kategorier, såsom Means of escape, Reading for 
instruction och Self development.132 
 
 
Folkbiblioteken – en plats för alla  
 
Även om många av respondenterna ofta köper sina böcker idag, uttalar sig de flesta om hur 
viktigt de tycker det är att det finns bibliotek. R1 brukar idag lika ofta som han lånar litteratur 
på biblioteket, beställa den på nätet eller köpa den på antikvariat. Han uppskattar dock den 
tillgång på litteratur och aktiviteter som biblioteket erbjuder. Detsamma gäller för R8. Hon 
lånar inte lika ofta litteratur på biblioteket idag som hon gjorde som nyanländ eftersom hon nu 
har råd att köpa fler böcker och eftersom hon gärna vill kladda och skriva i böckerna. Men 
biblioteket, menar hon, är oerhört viktigt; det är ”en plats för alla, för ensamma människor, 
människor som har sorg”. 
 

R8: Jag beundrade svenskarna… att barn från två år kommer och tar tjugo böcker, lånar tjugo böcker 
och ’där på vuxenavdelningen kommer en åttioårig man och lånar tio böcker’… det är fint, det är 
härligt, det är det som gör att människor vidgar sina åsikter och sin värld… 

 
Även om man inte själv använder biblioteket i lika stor utsträckning, tycks således 
biblioteket väcka positiva associationer. Däremot är det inte samtliga respondenter som 
framhäver biblioteket som mötesplats. R7 beskriver bibliotekets betydelse för honom idag på 
följande vis: 

 
R7: Jag kan inte leva utan bibliotek. /…/ Hemma kan jag inte läsa och koncentrera mig… här kan man 
koncentrera sig, sitta i lugn och ro… men i Stadsbiblioteket här, finns det mycket rörelse och folk här 
använder mobiltelefoner… och pratar högt… så därför flyttar jag från plats till plats för att få en lugn 
situation… 
 

R7:s biblioteksbehov handlar således om tillgång till en plats där han kan få sitta i lugn och 
ro och läsa. Ibland, när det är för högljutt för R7 på Stadsbiblioteketåket, går han till 
universitetsbiblioteket istället men på vintern tycker han att det är för kallt där. För att 
                                                
132 Jfr avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
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folkbiblioteket ska bli en plats för alla bör det finnas tillgång till både tystnad och möten. 
     Eftersom flera av respondenterna arbetar på bibliotek idag blev deras svar på frågan om 
vad folkbiblioteket betyder för dem idag: ”en arbetsplats” kort och gott. Samtidigt har 
biblioteket som arbetsplats tillgängliggjort litteratur för dem. Det var i samband med att R3 
började arbeta på bibliotek som hon började läsa bosnisk skönlitteratur igen eftersom hon då 
fick tillgång till nyskriven bosnisk litteratur. Utöver att biblioteket är en arbetsplats för R3 
idag, betyder det för henne ”lugn och ro” och ”en kunskapskälla”. 
     Vid en jämförelse med T/U:s resultat är det tydligt att kategorierna Free Access och 
Libraries as a place framträder starkast när det gäller folkbibliotekens betydelser för 
respondenterna idag.133  
 
 
5.3 Skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i 
samband med respondenternas byte av land och möte 
med en ny kultur 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultatanalysen av respondenternas 
beskrivningar av skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i samband med byte av land 
och möte med en ny kultur. Dessa betydelser har framförallt visat sig i utsagor om 
analogitänkande i samband med läsning av svensk skönlitteratur, där respondenten funderat 
över likheter och skillnader mellan olika levnadssätt, och i beskrivningar av 
identitetsbevarande läsning på modersmålet.  
 
 
5.3.1 Analogitänkande och identitetsskapande i samband med 
läsning av skönlitteratur  
 
När vi läser skönlitteratur, menar R4, går vi in i en annan värld, vår fantasi stimuleras och 
därigenom kan vi förstå ett samhälle. 
 

R4: Jag menar Stieg Larsson och August Strindberg är två svenska författare men de skildrar två helt 
olika samhällen. Vilket betyder att August Strindberg inte skulle känna igen sig om han läste Stieg 
Larssons böcker. /…/ Det är ett sätt att förstå ett samhälle. Ens empati ökar också när du läser 
skönlitterära böcker. Det är ofta någon huvudperson som har något bekymmer som ska lösas i slutet av 
boken… antingen är man kär och vill ha liksom ett lyckligare liv och så når man dit på sidan 354 
/skratt/… man har något hinder som man ska övervinna… och de här hindren, den här problematiken… 
frågorna som författaren ställer, det är något som existerar i dagens samhälle. 
 

När R4 kom till Sverige var han tonåring och hade stor läs- och studievana. I skolan fick han 
läsa svenska klassiker av författare såsom Vilhelm Moberg, Hjalmar Söderberg, August 
Strindberg och Selma Lagerlöf. Han läste under den här tiden medvetet mycket svensk 
litteratur för att han ville lära sig språket och för att han ville få en bättre förståelse för livet i 
Sverige.  
 

R4: Jag ville ha en bättre förståelse för det här nya landet. /---/…man måste ha kontakt med 
verkligheten och människor på gatan /---/ det är det ena sättet… det andra sättet är /…/ att läsa mycket 
böcker, gärna skönlitteratur och gärna författare från Sverige. Då får man ju den vägen… en bild om av 
vad Sverige är för någonting, vilken problematik det finns… hur löser de sina problem? Hur beter de sig 
och varför… det är en väg också… som immigrant… 

                                                
133 Se avsnitt 3.1.2 i föreliggande uppsats. 
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Enligt R4 kan man alltså skapa sig en förståelse för ett samhälle och detta samhällets tysta 
kunskap, det vill säga vardagslivets regelbundet återkommande beteenden, genom att läsa 
skönlitteratur.134  
     R1 tror att all svensk skönlitteratur han läst på något sätt har fått honom att bättre förstå 
och skapa sig en bild av den svenska kulturen. När han läste Mig äger ingen av Åsa 
Lindeborg fick han, genom beskrivningar av vardagliga handlingar, en bild av en kultur som 
är väldigt annorlunda från den som han kommer från. I en amerikansk roman, menar han, 
skulle man inte göra lika stor sak av att man går och köper godis till sitt barn varje dag 
eftersom det är något som många människor gör i USA. Men, menar R1, i Sverige är det 
inte den kulturella normen att äta godis varje dag och när pappan köper godis till sin dotter 
så ofta bryter han mot den svenska normen. R1 menar också att han genom Mig äger ingen 
lärde sig om svenska fenomen såsom ”systembolaget” och ”folköl”. Här har det alltså 
uppstått ett analogitänkande i samband med litteraturläsning som har lett till lärdomar om 
andra kulturer och levnadssätt och som har fått respondenten att fundera över kulturella 
fenomen och hur man bör förhålla sig till vissa frågor. 
     Det skönlitterära verk som betytt mest för R1 under hans migrationsprocess är emellertid, 
berättar han, Karlsson på taket. Det var den första svenska bok han läste som inte var en 
bilderbok och även om det är en barnbok är den, menar han, väldigt välskriven och den har 
blivit en del av hans svenska identitet. Den fungerar för honom som, hävdar han, en ”ice 
breaker”, en avväpningstaktik när han träffar svenskar eftersom, menar han, alla svenskar 
vet vem Karlsson på taket är. Om han då visar att han känner till Karlsson på taket blir det, 
menar R1, ett möte på samma spelplan.  
     Karlsson på taket hjälpte R1 att förstå det som han redan observerat på gatorna och i 
hemmen i Sverige. Det kändes, berättar han, som att han analyserade det kollektivt 
undermedvetna Sverige. När man är en invandrare i Sverige märker man, menar han, att 
svenskar är ganska återhållsamma, ingen pratar för högt eller gör något för galet. Familjen i 
berättelsen, lillebrors familj, är en väldigt bra familj men också väldigt korrekt och ”lagom” 
tycker R1, och man känner, säger han, att även om livet är bra för dem, kanske det inte är så 
spännande och för R1 representerar Karlsson motsatsen. 
 

R1: First of all he was silly and absurd, and he was fat and he had a propeller, he really didn’t make 
sense, like what was he? a robot? or a flying man? It was just absurd. But for me he was… he 
represented like a projection of what the main character, lillebror, what he longed for… that was just 
some excitement, something crazy, something that didn’t make sense, something that was just fun and 
silly and stupid and not lagom… and then I think that his parents also longed for that as well and it is 
not until the very end of the book that they start seeing him, so for me it felt like once you see 
Karlsson… and you actually can see him… that it is kind of like… a projection of what you want in a 
way… so that was my take on it and it helped me understand, you know, the swedish culture… a little 
bit I guess… 
 

Även R6 har funderat över sina tidigare erfarenheter i förhållande till den svenska kulturen 
när hon läst skönlitteratur. Hon menar att genom sin läsning av svensk skönlitteratur vill hon 
kunna se världen på ett nytt sätt, få nya perspektiv på saker.  

 
R6: Jag vill se /…/ hur en svensk kvinna eller man ser på saker i jämförelse med en kvinna från 
mellanöstern…  

 
Hela tiden upptäcker hon, menar hon, hur stor skillnad det är mellan svensk och persisk 
kultur. 
 
                                                
134 Jfr avsnitt 3.3 i föreliggande uppsats. 
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R6: Det är hela tiden, jag bara upptäcker att, hur mycket två kulturer kan ha skillnad… hur ser världen 
ut med två helt olika glasögon… men jag vill vara mellan de två… /---/ när de beskriver eller säger 
saker eller bedömer saker och ting… visar det hur författare tänker, och det är det som visar mig en del 
av Sveriges kultur…  
 

När det gäller persisk litteratur tycker R6 särskilt mycket om poeten Rumi.  
 

R6: Mina tankar är mycket färgade av Rumis tankar men samtidigt /…/ han pratar mycket om ideal men 
Sveriges litteratur gillar jag därför att de pratar om små saker. /…/ Första gången när jag hörde dikter på 
svenska, svenska dikter, tänkte jag: ’hur mycket skillnad det kan vara mellan två kulturer, två 
litteraturer’ /…/ svensk litteratur har fötter på jorden och persisk litteratur, gammal persisk litteratur har 
händer i himlen /…/ men jag gillar både och, jag vill gärna ha mina händer i himlen och mina fötter på 
jorden /---/ jag vill närma i mina tankar de två världarna till varandra, jag vill vara i båda två…  

 
När R6 läser svensk och persisk skönlitteratur reflekterar hon således över vem hon vill 
vara.  
 
 
5.3.2 Identitetsbevarande i samband med läsning av 
skönlitteratur på modersmålet  
 
R2 kom till Sverige när hon precis hade gått ut gymnasiet. I samband med migrationen till 
Sverige förändrades hennes förhållande till skönlitteraturen. För det första läste hon nu inte 
lika mycket skönlitteratur som tidigare, men hon började gå oftare till biblioteket. För det 
andra började hon läsa spansk skönlitteratur på fritiden, vilket hon inte hade gjort tidigare. I 
intervjun säger hon att hon tror att det hade att göra med ett ”identitetssökande”, att hon ville 
bevara spanskan som sitt språk och därigenom även sin mexikanska identitet. Vidare säger 
hon att hon tror att detta identitetssökande hade att göra med den kulturkrock som hon 
upplevde. Hon var inte svensk än och hon ville inte vara svensk än. Hon ville utforska och 
bevara sin internationella identitet. 
 

R2:…nu inser jag att det var väldigt traumatiskt för att jag kom dit och jag var väldigt exotisk /---/ vissa 
var väldigt… att ’nej nu måste du prata svenska, jag pratar inte med dig förrän du pratar svenska’. /---/ 
…för att jag såg svensk ut…  

 
R2 ville läsa om något som ”var hennes, som ”pratade om henne”. Hon ville läsa på sitt 
”hjärtespråk” eller ”tungspråk”.  
     För det tredje började R2 läsa skönlitteratur av andra anledningar än tidigare. Tidigare 
hade hon läst för att bli underhållen och drömma sig bort men nu läste hon för att få 
personlig insikt och ökad förståelse för sig själv, livet och världen. I samband med detta 
ändrade hennes litterära smak riktning. Det blev viktigt för henne att läsa ”de stora” 
författarna och hon ville helst läsa kvinnliga författare. Hon läste mycket dramatik och 
romaner av författare såsom Joyce Carol Oates, Isabelle Allende, Gabriel Garcia Marquez, 
Margret Atwood, Sylvia Plath och Virginia Woolf.   
 

R2: Det var något som jag behövde från dem. De pratade om ganska starka grejer. They talk about 
people that are in a very vulnerable place… and I was in a very vulnerable place and I think that’s why I 
wanted… I needed to know that I was normal in a way /---/ They understood me /---/ It was soul-
searching in a way… I was first time alone, you know, I just moved away from my mom… those years 
were crazy… self-discovery… 

 
Enligt Giddens får viktiga övergångar, såsom ett migrerande, människor att reflektera över sig 
själva och sina liv och det är under sådana perioder viktigt att man skapar sig en förståelse för 
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sig själv i sin nya situation. Ahmadi menar vidare att en uppfattning om det egna jagets 
tillstånd i sammanhanget är en nödvändig del av integrationen.135 R2:s beskrivningar av 
läsningens och skönlitteraturens betydelser som nyanländ passar både in på Escapism och Self 
development.136 Starkast framträder den personliga utvecklingen i form av personlig insikt. 
Hennes läsning av skönlitteratur under den här tiden kan beskrivas som identitetsskapande 
och identitetsbevarande.  
 
 
5.4 Specifika skönlitterära verks betydelser för 
respondenternas identitetsskapande och 
integrationsprocess 
 
I detta avsnitt presenterar jag resultatanalysen av respondenternas utsagor kring specifika 
skönlitterära verks betydelser för deras identitetsskapande och integrationsprocess. Dessa 
utsagor kan delas in i två kategorier: Specifika skönlitterära verks identitetsskapande 
betydelser i tonåren och Identitetsskapande läsning och integrationsprocessen. 
 
 
5.4.1 Specifika skönlitterära verks identitetsskapande 
betydelser i tonåren  
 
I avsnittet om läsningens betydelser i tonåren framgick att läsningen hade en 
identitetsskapande betydelse under den här perioden i respondenternas liv. För R1 blev 
romanen Tropic of Cancer en inkörsport till läsandet av klassiker. Han berättar att 
romanerna blev en del av hans identitet ungefär som olika musikband var en del av hans 
identitet. Romanerna betydde dock mer för honom eftersom de hjälpte honom att ta viktiga 
beslut i hans liv. Om det inte hade varit för Johnny Got his Gun av Dalton Trumbo hade han 
kanske inte lämnat militären. Den boken, tillsammans med bland annat information från 
nyhetstidningar och tv-nyheter, fick honom att lämna marinen, som han hade gått med i när 
han var 16 år. Johnny Got his Gun fick honom att vända sig emot idén att gå med i militären 
och dö för någon okänd orsak eller någon ”bull shit”. Den fick honom att ifrågasätta krig. 
     Nussbaums teori om att skönlitteraturen kan ge vägledning i livet stämmer således in på 
respondenternas beskrivningar av läsningens betydelser för dem. Nussbaum menar att 
skönlitteraturen talar till oss och att vi kan ställa frågor som rör betydelsefulla livsval till 
skönlitteraturen och få svar. Skönlitteraturen ger inga generella svar utan det är i läsarens 
möte med ett specifikt verk som läsaren kan få vägledning i livet.137  
     Även om R1 tycker att hans litterära smak har förändrats en del, att han har vuxit som 
läsare, så har dessa böcker betytt mycket för honom. Idag tycker han till exempel att Tropic 
of Cancer är ganska rasistisk och macho. Han har blivit känsligare för sådana inslag och 
skulle inte tycka lika mycket om boken om han läste den idag. 
     På frågan om vilket verk som betytt mest för respondenten i hans eller hennes liv nämner 
flera respondenter en författare eller en roman som de läste i tonåren. Den författare som har 
betytt mest för R4 är Wole Soyinka, en författare vars verk R4 kom i kontakt med i 
fjortonårsåldern. I den åldern, menar han, kan sådan litteratur vara väldigt tung och påverka 
en mycket. Han funderade mycket över vad han hade läst. Även R2 läste det verk som betytt 

                                                
135 Se avsnitt 3.1 i föreliggande uppsats. 
136 Jfr avsnitt 3.1.1 i föreliggande uppsats. 
137 Jfr avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 
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mest för henne, dikten Lady Lazarus av Sylvia Plath, när hon var runt fjorton-femton år. 
Hon beskriver denna tid i livet som känslomässigt svår för henne. 

 
R2: Between the ages of fifteen to eighteen I had a really hard time with my dad and my mom… 
especially with my dad… and that poem… it spoke about daddy.. and her having problems with her dad 
too… /---/ that poem is about her dad /---/ she was very angry that her dad died… /---/ something about 
’having red hair and I eat men like air’… and it felt like that was where I was at that point… /…/ I just 
can’t describe it, it was something that made me feel strong…  
 

Identiteter, menar Giddens, konstrueras i samband med avgörande förändringar i individens 
liv. Tonåren är en tid i livet som präglas av avgörande förändringar. Enligt Catherine 
Sheldrick Ross kan de flesta forskare, bibliotekarier, socialarbetare och tonårsföräldrar enas 
om att läsning är en viktig del i konstruerandet av både personliga och sociala identiteter i en 
tonårings liv.138 Detta stämmer även in på respondenternas beskrivningar av skönlitteraturens 
betydelse i deras liv. 
 
 
5.4.2 Identitetsskapande läsning och integrationsprocessen  
 
I avsnitt 5.3 framgick att identitetsskapande läsning visade sig i utsagor om analogitänkande 
i samband med litteraturläsning, där respondenten under sin läsning funderat över likheter 
och skillnader mellan olika kulturer. Genom detta analogitänkande visade sig respondenten 
reflektera över sig själv i sitt nya sammanhang. Den personliga identitetsuppfattningen är, 
menar Ahmadi, integrationens grundfråga och därför bör detta avsnitt läsas som en 
fortsättning på- och en utveckling av avsnittet om identitetsskapande läsning i samband med 
byte av land och möte med en ny kultur. 
      I avsnittet ovan om identitetsskapande läsning i samband med migration kunde vi alltså 
observera beskrivningar av läsning av skönlitteratur som lett till lärande och utveckling, 
både i form av praktisk kunskap, och i form av personlig utveckling. Läsningen fick 
respondenterna att fundera över svenska normer, beteenden och begrepp, och den fick dem 
att fundera över hur de själva förhöll sig till beteenden och attityder som de upplevde som 
kulturellt betingade. I R1:s beskrivningar av sin läsning av Karlsson på taket framgick att 
han funderade över sin egen plats i det svenska samhället. R1 berättar vidare att han kunde 
identifiera sig med Karlsson på så vis att han liksom Karlsson kommer utifrån och är 
annorlunda.  
     R1 menar att Karlsson på taket är det skönlitterära verk som betytt mest för honom i hans 
migrations- och integrationsprocess. Det svenska skönlitterära verk som han tyckt mest om 
är emellertid Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Det var, menar han, före sin tid: det 
publicerades 1905 och det diskuterar kvinnors rättigheter, aborter, självmord och 
existentialistiska idéer. Liksom Karlsson på taket har Doktor Glas fått R1 att bättre förstå 
det svenska samhället. Det bekräftade bland annat för honom bilden av Sverige som ett 
progressivt samhälle, socialt och politiskt. Romanen fick också R1 att fundera över vädrets 
och årstidernas inverkan på människor. (Eftersom R1 bodde i Los Angeles innan han 
flyttade till Sverige blev de svenska årstidsskiftningarna i hög grad påtagliga för honom.)  
     En annan beskrivning av sin läsupplevelse av Doktor Glas ger R3. För henne var 
romanen varken främmande eller typiskt svensk på något sätt utan det gäller, säger hon, att 
hitta sätt att förstå när man läser. Hon menar att hon inte tänkte att den var typiskt svensk 
eftersom hon inte hade någon uppfattning om vad som var typiskt svenskt.  
     Således skiljer sig R1:s och R3:s läsningar av Doktor Glas åt. Även R4:s läsning av 

                                                
138 Se avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 
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Doktor Glas är personlig och skiljer sig åt. R4 berättar om sin läsning av Doktor Glas i 
samband med att han berättar om sin migrationsprocess. Han menar att det inte handlar om 
att en person ”förflyttar sig från A till B utan om att personer förändras”. Han ger exemplet 
med Doktor Glas: 
 

R4: Man har andra värderingar idag än innan man kom hit /…/ Det har att göra med det nya samhället, 
människor man träffar, litteratur man läser, det man ser på film eller tv. /…/ Det som var fel kanske blir 
rätt och tvärtom och så va… så den resan går man igenom som migrant. /---/ Jag tog med mig boken 
hem och läste den och funderade över om det var rätt eller fel, och när jag hade läst boken färdigt så 
hade jag inte ändrat mig med en gång… utan man funderar lite grand…  

 
Doktor Glas fick således R4 att fundera över sin attityd till olika frågor. Det var inte så att 
han blev en annan person efter att han hade läst romanen men boken ingick i en reflektiv 
process, ett identitetsskapande som bygger på en växelverkan mellan hans inre och den 
sociokulturella miljön.139 Den roman som för R4 har betytt mest under migrationsprocessen 
är emellertid Vilhelm Mobergs Utvandrarna.  
 

R4: Även om jag inte upplevde själv krig och flykt och fängelse och sådana saker så berättade 
Utvandrarna av Vilhelm Moberg om någonting som jag kände igen mig i. Särskilt när jag jobbade som 
tolk och när jag hörde alla de här historierna… människor som flyr och personer som berättar att när vi 
flydde från A till B /…/ Vi var åtta personer och när vi kom fram till B var vi tre, resten dog på vägen 
och sådana saker... det kunde jag läsa in i Utvandrarna… det var på samma sätt, därför att de är många 
när båten går från Göteborg och många dör på vägen och många klarar inte första året i USA. Det var en 
bok som var väldigt stark och efterlämnade en hel del tankar hos mig. 
 

R4 berättar vidare att han läste Utvandrarna minst sju gånger.  
     På frågan om skönlitterära verk som betytt mycket under migrationsprocessen nämner R4 
även August Strindbergs En tjänstekvinnas son. Han tycker att det är mycket i det samhälle 
som beskrivs i En tjänstekvinnas son som liknar situationen i Afrika, Indien och Dubai idag. 
Det klassamhälle som beskrivs i romanen går, menar han, att finna i Afrika år 2011, med 
fattiga och rika, tjänstefolk och överklass. ”Har man otur så föds man i fel klass och sedan 
tillhör man den klassen hela livet”, säger han. Han blev väldigt engagerad i romanen och 
ville väldigt gärna att huvudpersonen skulle ”lyckas”. 
     De skönlitterära verk som betytt mest för R4 under hans migrationsprocess är således 
romaner som fått honom att fundera över likheter och skillnader mellan Sverige och de 
länder han vuxit upp i. I likhet med R4 menar R2 att Strindbergs verk har fått henne att 
fundera över likheter och skillnader mellan den svenska kulturen och hennes 
bakgrundskultur. De svenska skönlitterära verk som hon tyckt mest om att läsa är 
Strindbergs pjäser, Fröken Julie och Ett drömspel. Det som gjorde att hon tyckte så mycket 
om dessa verk var dels att de handlar om relationer (det universella), dels att det kändes 
traditionellt och svenskt (det konkreta). Hon kunde identifiera sig med karaktärerna och 
relatera till innehållet samtidigt som det kändes ”typiskt svenskt”. Läsaren, säger hon, har 
hela tiden ett hopp om karaktärerna, man vill att det ska gå bra för dem, men relationer är 
svåra och problematiska.  
     Strindbergs pjäser, tycker hon, berättar något om svensk kultur och svensk historia.  
 

R2: Det här dystra, bleak, dark, you know, spartan… /---/ I also saw Fröken Julie on the tv like done by 
swedish… and yeh that’s pretty much how I imagined it… a litte table and two chairs… and that’s 
pretty much it… /---/ the clean look, the spartan, the bleakness…  

 
Pjäserna fick henne att fundera över sin svenska släkt; hur de skiljer sig från henne och 

                                                
139 Jfr avsnitt 3.3 i föreliggande uppsats. 
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hennes mexikanska släkt. Hon tycker att man borde få läsa fler svenska klassiker och äldre 
litteratur på SFI. 
     I motsats till R2 anser R5 att det kanske inte är främst de äldre författarna, såsom 
exempelvis Hjalmar Söderberg eller August Strindberg, som kan berätta om Sverige för 
någon som kommer hit idag eftersom de romanerna vittnar om en tid som varit och om ett 
Sverige som till stor del inte finns kvar idag. Han tror att det är viktigt för personer som 
immigrerar till Sverige att de hittar några typiskt svenska moderna berättare som de gillar. 
En romanförfattare som R5 tycker har lärt honom om Sverige idag är Jonas Gardell. R5 
nämner här Gardells skildringar av mobbing och utanförskap.  
 

R5: Han beskriver saker och så börjar jag: ’ah just det’… för min fru bodde i en – min dåvarande flickvän 
– hon bodde i ett radhusområde och ofta utspelar sig hans böcker i något radhusområde där alla är 
likadana /---/ det är en ganska konformistisk kultur jämfört med USA /…/ okey visst om du bor i en 
riktigt homogen,  rik förort i USA så är det oftast väldigt konformistiskt men småstäder och storstäder – 
inte det minsta. /…/ Folk är mycket mer: ’what ever, that’s your business’. 
 

Gardells romaner fick således R5 att fundera över företeelser han observerat i det svenska 
samhället. Som jag tolkar R5 reflekterar han även över hur han själv ställer sig till dessa 
företeelser.  
     R8 menar att det inte beror på när en författare levt och verkat utan på vem författaren är, 
om hon eller han kan ”vittna sin tid” sociologiskt och psykologiskt. Författare som Moa 
Martinsson tycker hon har lyckats. 
 

R8: När jag läste Moa Martinsson tyckte jag att det var otroligt intressant att förstå hur svenskarna levde 
då… med ’tattare’ och ’fattigt’ och ’det svåra livet’… man är nyfiken /…/ så på det sättet är det bra… 
inte alla romaner kanske men speciellt hon beskriver jättefint…  

 
Även om det inte är hur Sverige ser ut idag, ser R8 ett värde i att förstå och leva sig in i 
Sveriges historia. 
     R8 jämför också den svenska litteraturens bildspråk med den persiska litteraturens 
metaforer och symboler och menar att det finns stora skillnader och att dessa skillnader har 
att göra med de olika miljöerna som verken har skapats i. Naturen och samhället speglar sig, 
menar hon, i språket. Det första svenska skönlitterära verk R8 läste var Gösta Berlings saga. 
När jag frågar om R8 kunde relatera till Gösta Berlings saga, om hon identifierade sig med 
någon av karaktärerna eller om verket tycktes henne främmande på något sätt, svarar hon: 
 

R8: Jag måste säga att hela litteraturen i Sverige är lite främmande eftersom ni har… ni associerar till 
saker och ting som är främmande för mig… speciellt skogen… skogen för oss iranier är bara 
barnböcker och det är någonting farligt, det är varg där och det är inte alls nära oss. För er är skogen 
väldigt nära, ni går till skogen varje dag kanske som barn och förr i tiden /…/ I svensk litteratur är 
skogen så nära, man kan inte hitta en bok utan skog /skratt/ så för mig var det spännande att se hur man 
närmar sig naturen /…/ hela detta mysterium som är skog… så det var intressant… och havet, vattnet 
också: sjöar och sjöar och sjöar /skratt/ jag kommer från ett land som har brist på vatten /…/ Men i 
Sverige… Jag trodde när jag kom första gången med flygplan och skulle landa… jag tänkte ’oj de 
drunknar, det är bara vatten överallt’ /skratt/ ’vad är det för land?!’ /skratt/ och sedan hörde jag att 
Norge är värre /skratt/ /…/ Självklart kommer det symboler och metaforer… man associerar på ett helt 
annat sätt i svensk litteratur. Jag kommer ihåg att jag för femton år sedan försökte närma mig svenska 
kvinnliga poeter och med många… jag tänkte att jag har inget gemensamt /…/ En bok handlade om 
hästar och jag har aldrig ridit en häst, aldrig matat en häst… så det blir lite främmande… för oss är det 
näktergalen och rådjur /…/ Självklart blir det en helt ny värld som man går in i och läser och man blir 
alltid rikare… det är härligt faktiskt /---/ det är snö, is kyla… det är mörkret /---/ Självklart speglar det 
sig i språket.  
 

R8 är inte, menar hon, samma person som hon var när hon först kom till Sverige. Hennes 
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språk har förändrats, även hennes persiska. Hon har märkt att när hon skriver poesi på 
persiska har hennes språk formats av det svenska språket, det har blivit ”rakare, enklare och 
modigare”. För detta är hon tacksam. Det svenska språket, ”ordet”, berör R8 och det är det, 
menar hon, som är viktigt; att man blir berörd av ett språk. 
     Till skillnad från majoriteten av respondenterna svarar inte R7 med ett svenskt 
författarnamn eller en svensk titel på frågan om det funnits något skönlitterärt verk som 
betytt mycket för honom under migrationsprocessen. Han berättar istället om Erich Maria 
Remarques roman En natt i Lissabon, och om Isabel Allendes romaner:  
 

R7: Om en man som flyttar från Tyskland… försöker flytta till södra Amerika och han hamnar i 
Lissabon /…/ jag tyckte om den boken… sådana saker som jag… 
 
Jag: …kunde du identifiera dig med detta… att flytta då från…? 
 
R7: …från plats till plats på grund av krig… /---/ Jag läste också böcker av Isabel Allende… jag tycker 
om henne för hon flyttar från… Chile till Venezuela /…/ Och sedan skriver hon romaner om hennes… 
liv i Venezuela, hennes liv i USA och hennes barndom i Chile, Santiago… 

 
R7 föredrar att läsa på arabiska och han menar att det är ett problem att det inte finns fler 
svenska verk översatta till arabiska.  
     Det är emellertid inte alla respondenter som upplever att det funnits något skönlitterärt 
verk som haft någon betydelse för migrations- integrationsprocessen. Enligt R3 måste man 
leva i det svenska samhället och inte läsa om det för att verkligen förstå det. När hon 
lämnade Bosnien hade hon ingenting, inga böcker, inga kläder. I Kroatien köpte hon ett 
faktalexikon som hon hade med sig till Sverige. Det är den enda bok hon kan komma på 
som betydde något för henne under den första migrationstiden. 
     Som vi kunde observera i avsnittet om skönlitteraturens betydelser för respondenterna 
som nyanlända är det kanske inte främst när man befinner sig mitt uppe i en migration som 
skönlitteraturen har betydelse för ens integrations- och migrationsprocess, utan snarare 
längre fram i migrationsprocessen. Flyr man dessutom från ett krigsdrabbat land kan det, 
som R3:s utsagor visar, vara särskilt svårt att läsa fiktion som tematiserar krig, grymheter 
och trauma. 
      Det svenska skönlitterära verk som R3 tyckt mest om är Stieg Larssons så kallade 
Milleniumtrilogi, vilken består av de tre detektivromanerna: Män som hatar kvinnor, Flickan 
som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes. Hon kommenterar trilogin så här: 
 

R3: Det var lite en annan bild av Sverige än den som jag hade uppfattat. Jag trodde inte att det 
existerade här… våld till exempel… eller mutor…  
 

Stieg Larssons böcker fick R3 att tänka på att korruption och våld existerar i alla samhällen. 
På det sättet tycker hon att hon fick en större förståelse för det svenska samhället. Hon fick 
en ”aha-upplevelse”.  
  
Resultatanalysen visar att när vi läser skönlitteratur reflekterar vi, implicit eller explicit, över 
oss själva och vår omgivning. Det kan hända att vi bekräftar intryck vi har fått från 
verkligheten, att vi funderar över likheter och olikheter mellan oss själva och vår omgivning 
eller att vi funderar över våra attityder och vilka vi vill vara. I respondenternas beskrivningar 
av skönlitterära verk som de läst framkommer ett analogitänkande där respondenten läser in 
sina egna erfarenheter av Sverige och svensk kultur, samt sig själva och sin bakgrundskultur i 
förhållande till den svenska, i texten. Dessa reflektioner har vidare bidragit till deras 
identitetsskapande samt till lärdomar om och förståelse för svensk kultur och svenskt 
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levnadssätt. 
 
 
6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera hur mina resultat förhåller sig till tidigare forskning, 
samt visa på iakttagelser som jag har gjort under uppsatsarbetet och diskutera dessa. Jag 
kommer här att framföra kritiska reflektioner kring metod, urval och resultat. Och jag 
kommer även att lägga fram uppsatsens slutsatser. Kapitlet innehåller också förslag till 
vidare forskning. 
 

 
6.1 Förändringsprocess, läsning och identitetsskapande 
 
Det är i samband med beskrivningar av social och personlig förändring som exempel på 
analogitänkande förekommer mest frekvent. Tonåren är en tid av förändring och en 
migration innebär också stora förändringar, och det är under dessa förändringsprocesser som 
skönlitteraturens betydelser för identitetsskapande och integrationsprocess framförallt blir 
synliga i empirin.  
     Enligt Brunnströms undersökning är intervjupersonernas läs- och biblioteksbehov olika 
beroende på hur länge man har varit i Sverige och av vilken anledning man kommit hit. 
Medan nyanlända immigranter använder biblioteket främst för nyttoändamål och läser i 
första hand litteratur för att lära sig språket, samt föredrar ofta facklitteratur framför 
skönlitteratur har de som bott länge i Sverige eller flyttat hit för att studera, arbeta eller leva 
tillsammans med någon som är född i Sverige en inriktning mot biblioteket som 
kulturförmedlare och lånar gärna skönlitteratur. Enligt Brunnströms undersökning hör 
således immigranternas läs- och biblioteksbehov ihop med deras integrationsprocess.140 
     Även i min undersökning verkar respondenternas läs- och biblioteksbehov ha ett 
samband med deras integrationsprocess. Denna integrationsprocess har sett olika ut för 
respondenterna. Parallellt med integrationsprocessen följer en identitetsskapande process. 
Respondenternas val av litteratur, till exempel vilket språk de vill läsa på och huruvida de 
väljer att läsa skön- eller facklitteratur, verkar höra ihop med deras individuella integrations- 
och identitetsprocesser.  
     I min undersökning finns respondenter (R1 och R6) som under etableringsfasen enbart 
läste svensk litteratur och detta för att lära sig språket. Det finns också respondenter som 
under etableringsfasen läste både svensk litteratur och litteratur på sina modersmål (R4, R5 
och R8). Slutligen finns det i min undersökning en respondent som under hela sin tid i 
Sverige har prioriterat att läsa på sitt modersmål (R7), en respondent som varken läste på sitt 
modersmål eller på svenska under etableringsfasen, utan först efter tre år började läsa svensk 
skönlitteratur och som ännu senare började läsa skönlitteratur på sitt modersmål igen (R3), 
och en respondent som under etableringsfasen kände ett motstånd mot att lära sig svenska 
och som strävade efter att bevara sitt spanska modersmål (R2). En fråga som jag här ställer 
mig är varför R2 föredrog att läsa på sina modersmål under etableringsfasen. 
     R2 beskriver sin ankomst till Sverige och den första tiden här som präglad av 
kulturkrockar. Det fanns ett tryck från omgivningen att hon skulle anpassa sig och tala 
svenska men istället för att börja läsa svensk skönlitteratur började hon att läsa betydligt mer 

                                                
140 Se avsnitt 2.1 i föreliggande uppsats. 
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sydamerikansk skönlitteratur på spanska. Anledningen var, menar hon, ett identitetssökande.  
     Istället för att anpassa sig till omgivningens förväntningar på vem hon skulle vara ville 
hon själv definiera sin identitet. Hon var inte svensk än och hon ville inte vara svensk än, 
utan hon ville utforska och bevara sin internationella identitet. Hon ville läsa något som ”var 
hennes”, som berättade om henne och som var på hennes ”hjärtespråk”. Hon ville inte bli 
integrerad genom att assimileras utan ville själv skapa sin egen identitet och hitta sin plats i 
sin nya omgivning. Hennes litterära smak förändrades. Tidigare hade hon läst mycket 
underhållningslitteratur och populärlitteratur såsom detektivromaner, skräckromaner med 
vampyrtema och kärleksromaner. Hon hade då läst för att bli lättsamt underhållen och 
drömma sig bort men nu sökte hon efter något annat i den litteratur hon läste. Hon var i 
behov av att läsa för att lära känna sig själv, för att uppnå ett slags inre insikt. 
     Under sin första tid i Sverige använde R2 skönlitteraturen i större utsträckning än 
tidigare, för att skapa mening och förståelse i sitt liv. Hon gick igenom en svår och 
omvälvande tid i sitt liv och hon ville genom sin läsning få uppleva att hon inte var ensam 
och att hon kunde bli förstådd.  
     Enligt Giddens är det när individer genomgår förändringsprocesser som frågan om 
identitet framförallt blir aktuell. Viktiga övergångar, såsom en migration, får människor att 
reflektera över sig själva och sina liv och det är under sådana perioder viktigt att man har en 
integritet och att man skapar sig en förståelse för sig själv i sin nya situation. En annan 
viktig övergång är från barndom till vuxenlivet. R2 var sjutton år när hon migrerade och 
genomgick således två viktiga övergångar. Genom att läsa skönlitteratur fick R2 perspektiv 
på sin tillvaro, en upplevelse av tillhörighet och självbekräftelse. Hon valde att läsa på sina 
modersmål under den här tiden eftersom hon befann sig i en identitetsskapande process och 
hade ett behov av att reflektera över sig själv och sin bakgrund. Hon var inte redo att lära sig 
ett nytt språk och integreras med sin nya omgivning. 
     Eftersom R2:s modersmål är engelska och spanska har hon haft lättare att hitta litteratur 
på sina modersmål än till exempel R3, vars modersmål är bosniska, och R4, vars modersmål 
är somaliska. Idag finns det emellertid, menar respondenterna, ett större utbud av litteratur 
på till exempel bosniska och somaliska än det fanns när R3 och R4 kom till Sverige. Detta är 
givetvis en anledning till att R3 och R4 läser mer litteratur på sina modersmål idag än de 
gjorde när de först kom till Sverige och att R2 läste mer på sina modersmål när hon kom till 
Sverige än vad R3 och R4 gjorde. Utöver denna anledning nämner dock R4 en annan 
anledning till att han läser mer somalisk skönlitteratur idag än vad han gjorde när han först 
kom till Sverige, nämligen att han idag mer än tidigare vill hålla kontakt med sitt ursprung. 
För R4 har alltså behovet av att hålla kontakten med, och att värna om sin tillhörighet till, 
Somalia vuxit sig starkare ju äldre han har blivit och genom att läsa somalisk skönlitteratur 
värnar han om sin somaliska identitet.  
     Således verkar läsbehoven, vilket språk man vill läsa på och vilken typ av litteratur man 
vill läsa och av vilka anledningar etcetera, höra ihop med var respondenterna befinner sig i 
sina individuella integrations- och identitetsskaparprocesser.  
      
 
6.2 En text – olika diktverk 
 
Sandra Champions undersökning, The Adolescent Quest for Meaning through Multicultural 
Readings: A Case Study, hade som två av sina slutsatser att en kultur inte producerar en 
typisk litteratur som reflekterar all karakteristik hos hela dess befolkning och att en bok eller 
några böcker inte kan representera en kultur. I detta avsnitt kommer jag att diskutera denna 
problematik. 
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Den genomgående teoretiska hållningen i den här uppsatsen är framhållandet av det 
subjektiva och det kontextuella. Kulturer, identiteter och läsningar av skönlitterära texter är 
inte något fast utan något föränderligt som skapas och omskapas i ständigt pågående 
reflektiva processer. För varje gång en skönlitterär text läses av en specifik person vid en 
specifik tidpunkt skapas ett nytt verk. I min undersökning finns åtskilliga exempel på detta. 
     Flera av respondenterna i min undersökning har läst Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. 
Respondenternas läsupplevelser, deras tolkningar av verket, deras reaktioner på det, vad 
verket har betytt för dem etcetera, skiljer sig emellertid åt.  
     R1, som beskriver Doktor Glas som den ”bästa” svenska roman han har läst, menar att 
romanen fick honom att fundera över Sverige, både ur ett historiskt perspektiv och ur ett 
nutida perspektiv. R1:s beskrivning av sin läsupplevelse visar på ett analogitänkande där han 
genom sitt läsande börjat fundera över hur årstidsskiftningar påverkar människor. R1 började 
också fundera över hur vågad romanen måste ha varit när den publicerades 1905, då den 
diskuterar frågor såsom kvinnors rättigheter, aborter, självmord och existentialistiska idéer. 
Detta fick honom vidare att fundera över hur det svenska samhället såg ut vid den tidpunkt då 
romanen publicerades och över hans bild av Sverige som ett progressivt samhälle. Således 
fick Doktor Glas R1 att fundera över det samhälle och den miljö han hade flyttat till och han 
upplevde att romanen gav honom fördjupad förståelse för sig själv och sin omgivning. 
     R4 beskriver en annan reaktion på Doktor Glas: hans första reaktion var att den var 
omoralisk. Liksom R1 beskriver R4 emellertid även ett analogitänkande i samband med 
läsningen av romanen, eftersom den fick honom att fundera över sin attityd till frågor som 
romanen adresserar. Till skillnad från R1 var R4 en ung tonåring när han läste Doktor Glas. 
Det som han tyckte var fel och omoraliskt när han var sjutton år har han en större förståelse 
för idag. Han läste romanen och funderade över den och den påverkade honom, inte på så vis 
att han genast ändrade åsikt men den sådde ett frö. 
     Doktor Glas fick följaktligen både R1 och R4 att fundera över sig själva i förhållande till 
sammanhang de befunnit sig i, men på olika sätt.  
     Till skillnad från R1 och R4 ger varken R3 eller R5 några utförliga beskrivningar av deras 
läsupplevelser av Doktor Glas. R3 konstaterar att hon inte tyckte att romanen var typiskt 
svensk eller hade några typiskt svenska inslag. Hon menar att hon inte hade någon 
uppfattning om vad som var typiskt svenskt när hon läste romanen och att det vid läsning 
alltid gäller att finna sätt att skapa förståelse för det man läser. R5 minns att han tyckte om 
Doktor Glas men han tror att det främst berodde på att han förstod vad den handlade om. Han 
menar att han i början, när han höll på att lära sig svenska, tyckte om all svensk litteratur som 
han förstod.  
     Inget skönlitterärt verk bör, vilket Champion påpekar, ses som en handbok i en viss etnisk 
eller nationell kultur. Skönlitteratur lär oss inte i första hand vad som är generellt för en etnisk 
eller nationell kultur eftersom skönlitteraturen, liksom Nussbaum hävdar, beskriver det 
universella och det konkreta.141 Skönlitteraturen kan däremot få oss att reflektera över oss 
själva och vår omgivning. Om vi har bytt omgivning kan det i dessa reflektioner ingå 
funderingar kring likheter och skillnader mellan de olika omgivningarna vad gäller normer, 
värderingar, attityder, natur, klimat, politik, äktenskap och så vidare. Hur vi reflekterar när vi 
läser beror på vad vi i läsande stund söker efter, det vill säga var vi befinner oss i ålder, 
identitetsskapande, integrationsprocess, litterär smak med mera. R1 hade när han läste Doktor 
Glas funderingar kring det svenska samhället och kopplade därför ihop dessa funderingar med 
romanens innehåll. R3 hade däremot ingen uppfattning om det svenska samhället då hon läste 
Doktor Glas och kopplade därför inte samman romanens innehåll med några funderingar 
kring detta. Det har givetvis också betydelse om läsaren tilltalas av det skönlitterära verket. 

                                                
141 Jfr avsnitt 2.2 i föreliggande uppsats. 
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Det är när ”rätt” text läses av ”rätt” person vid ”rätt” tidpunkt som den största personliga 
förståelsen skapas.142 
 
 
6.3 Fördomsskapande läsning?  
 
Om nu läsning är som jag påstår en selektiv process där läsaren använder sig av sina egna 
erfarenheter och intressen för att skapa mening och förståelse för ett skönlitterärt verk, borde 
inte skönlitterär läsning då även kunna leda till fördomar mot andra personer och andra 
kulturer? I detta avsnitt kommer jag att diskutera denna problematik. 
 
För att besvara ovanstående fråga behöver jag först klargöra detta: betydelserna av 
skönlitterär läsning är inte godtyckliga utan läsakten är ett möte mellan läsare och text. 
Likheterna mellan en och samma persons läsning av olika texter är inte större än likheterna 
mellan olika personers läsningar av en och samma text. Det spelar alltså roll vilken text vi 
läser.  
     Många skönlitterära texter är samhällskritiska och ofta kritiseras det samhälle i vilket det 
skönlitterära verket har skapats. Om vi läser en svensk roman är det alltså sannolikt att det 
går att utläsa kritik mot svenska normer eller svenska attityder. Är det då troligt att en 
svensk immigrant som läser ett svenskt samhällskritiskt verk blir fördomsfull eller att hans 
eller hennes fördomar mot svenskar förstärks? Jag tror snarare att immigranten skapar sig en 
förståelse för sitt nya sammanhang på så vis att han eller hon funderar över vad han eller hon 
tycker om med det svenska samhället och vad han eller hon inte tycker om. 
     Jag anser inte att det är eftersträvansvärt att en person från ett land ska acceptera och 
anpassa sig till ett annat lands samtliga kulturella normer utan kritiska reflektioner. En av 
skönlitteraturens demokratiska potentialer är att den öppnar upp för kritik och kritiskt 
tänkande, både när det gäller oss själva och de samhällssystem vi kommer från, och när det 
gäller andra människor och samhällsstrukturer. På så vis kan skönlitterär läsning vara ett 
stöd i valet mellan att sympatisera med eller ta avstånd från olika företeelser i båda länder, 
och därmed underlätta ett överskridande av både det gamla och det nya landets 
verklighetsbilder i det individuella identitetsskapandet och den individuella 
integrationsprocessen.143 
 
 
6.4 Reflektioner kring metod och resultat 
 
Vissa av intervjuerna blev längre och mer ingående än andra. Några av respondenterna 
svarade mer uttömmande än andra. Detta reflekteras till viss del i resultatanalysen genom att 
vissa citeras och refereras till oftare och mer utförligt än andra. Orsakerna till att några 
respondenter berättade mer ingående än andra är troligtvis flera. En orsak är förmodligen att 
vissa av intervjuerna är utförda på respondenternas modersmål, medan andra är utförda på 
svenska. Valet av språk har varit avhängigt både respondentens och mina språkkunskaper. 
En annan orsak är givetvis att respondenterna har olika personlighetsdrag. 
Intervjupersonerna är en heterogen samling på en mängd olika vis. Det är emellertid svårt att 
avgöra om någon av de många möjliga orsakerna till att vissa respondenter gett mer 
detaljerade svar än andra legat till last för undersökningen. Förstås vore det optimala att 

                                                
142 Jfr Ross et al. 2006,  s. 165, och Ross 1999, s. 343. 
143 Jfr Ahmadi 2000, s. 171. 
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samtliga respondenter gav uttömmande svar på samtliga frågor men samtidigt anser jag att 
intervjuutsagorna i dess helhet har gett reflekterade, tänkvärda och välsituerade svar på mina 
frågor.  
     En annan fråga rör valet av respondenter med litteraturintresse. Respondenterna antingen 
studerar eller har studerat konst och litteratur eller så har de litteratur som huvudsaklig 
sysselsättning. Hade urvalet varit ett annat hade svaren troligtvis blivit andra. Om syftet med 
uppsatsen hade varit att säga något om läsningens betydelser för svenska invandrare i 
generell mening hade detta varit ett problem. Det jag har strävat efter i min undersökning är 
emellertid att gå på djupet och ge så rika beskrivningar, analyser och tolkningar som möjligt. 
För detta ändamål har det varit en fördel att intervjua personer som läser skönlitteratur och 
som är litteraturintresserade.  
     Min undersökning är kvalitativ och inte kvantitativ. Uppsatsens tillförlitlighet går därför 
inte att utmäta med ett kvantitativt perspektiv. En viktig fråga att ställa till 
samhällsvetenskapliga studier i allmänhet är dock huruvida metoden undersöker vad den 
påstås undersöka.144 Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skönlitteraturens 
betydelser för ett antal vuxna, litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare med utländsk 
härkomst i samband med deras identitetsskapande och integrationsprocess i det svenska 
samhället. För att uppnå detta syfte har jag använt mig av kvalitativa intervjuer eftersom en 
kvalitativ undersökning har den livsvärld människor har som studieobjekt, och därmed den 
mening de knyter till sig själva och sin situation. I enlighet med detta är uppsatsens konkreta 
forskningsfrågor145 formulerade på så vis att resultaten visar hur respondenterna beskriver 
skönlitteraturens betydelser för dem i samband med identitetsskapande och 
integrationsprocess i det svenska samhället. Således är uppsatsen koherent.146 
     För att uppnå trovärdighet i mitt arbete har jag vidare kontextualiserat resultaten, och 
eftersträvat reflektiv objektivitet. 
 
 
6.5 Slutsatser 
 
I detta avsnitt återknyter jag till studiens syfte, problemformulering och frågeställningar och 
sammanfattar de slutsatser som jag har dragit i analysen och diskussionen. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skönlitteraturens betydelser för ett antal 
vuxna, litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare med utländsk härkomst i samband med 
deras identitetsskapande och integrationsprocess i det svenska samhället. Den övergripande 
frågan som uppsatsen ställer är: På vilket/vilka sätt kan litteraturläsning fungera som en 
brygga mellan kulturerna i det gamla och det nya hemlandet för en litteraturintresserad 
migrant som läser skönlitteratur på sin fritid? För att uppfylla syftet och besvara frågan har 
följande konkreta frågeställningar formulerats: 
 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser 
i deras liv före, under och efter migrationen? 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i 
samband med byte av land och möte med en ny kultur? 

                                                
144 Kvale 2009, s. 264. 
145 Uppsatsens frågeställningar: Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens 
betydelser i deras liv före, under och efter migrationen? Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens 
identitetsskapande betydelser i samband med byte av land och möte med en ny kultur? Hur beskriver 
respondenterna specifika skönlitterära verks betydelser för deras identitetsskapande och integrationsprocess?  
146 Jfr Kvale 2009, s. 265. 
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• Hur beskriver respondenterna specifika skönlitterära verks betydelser för deras 
identitetsskapande och integrationsprocess?  

 
 
6.5.1 Hur respondenterna beskriver skönlitteraturens, 
läsningens och bibliotekens betydelser i deras liv före, under 
och efter migrationen 
 
I respondenternas beskrivningar av skönlitteraturens, läsningens och folkbibliotekens 
betydelser i barndomen framträder bibliotekets betydelse. För flera av respondenterna började 
deras läsintresse på ett bibliotek. Barndomsbeskrivningarna av biblioteken och böckerna är 
därtill mycket sinnliga med referenser till lukter och stämningar. Folkbiblioteket fungerade 
således som ett stimulus för läsupplevelsen. I beskrivningarna av skönlitteraturens betydelser 
är det dess eskapistiska funktion som framhålls mest. Utsagorna vittnar vidare om ett 
analogitänkande i samband med litteraturläsning där respondenten som barn läser identifierar 
sig med barnkaraktärer i fiktionen och börjar fundera över exempelvis klasskillnader och 
orättvisor. 
     Flera av respondenterna menar att det mest betydelsefulla skönlitterära verk de läst är ett 
som de läste i tonåren. Funderingar kring identitet kopplas i beskrivningarna samman med 
verk som betytt mycket för respondenterna och som fått dem att reflektera över sig själva och 
sin omgivning. Utsagorna visar också på en läsningens inkörsport i form av en roman som 
läses i början av tonåren. Efter att respondenterna läst romanen i fråga börjar en fas av 
intensifierad läsning i deras liv. 
     När det gäller tiden precis innan migrationen har de olika respondenternas beskrivningar 
inte mycket gemensamt. Däremot visar beskrivningarna av skönlitteraturens, läsningens och 
bibliotekens betydelser för respondenterna som nyanlända på framträdande och gemensamma 
drag. För det första beskrivs ett avståndstagande från skönlitteraturen, i synnerhet 
fiktionsprosa på modersmålet. Detta avståndstagande gäller respondenter som flytt från sina 
hemländer och som kommer från samhällen som präglas av censur. Respondenterna i fråga 
hade i samband med migrationen ett behov av litteratur som gav vetenskapliga fakta om deras 
hemländer och världen. Dessutom beskrivs en ovilja att genomleva grymheter via 
skönlitteraturen. Alltså samvarierar respondenternas läsbehov med deras bakgrund och 
orsakerna till migrationen.  
     Biblioteksbehovet tycks också ha varit synnerligen stort för respondenterna som 
nyanlända. Flera respondenter beskriver hur de under denna tid gick till folkbiblioteket varje 
dag och de respondenter som kommit från fattiga, krigsdrabbade eller korrupta länder 
beskriver det svenska folkbiblioteket som en kontrast till censur och sociala orättvisor. 
Respondenterna beskriver folkbiblioteket som en plats för alla med fri tillgång till 
information. 
     Vidare visar resultaten att läsupplevelsen är avhängig språkförståelsen. Flera respondenter 
berättar om svenska romaner som de läste som nyanlända och som de fått positiva 
läsupplevelser av på grund av den enkla anledningen att de förstod vad den handlade om. Det 
är således viktigt att man som litteraturförmedlare möter läsaren vid hans eller hennes 
språkliga nivå. Här kan LL-böckerna spela stor roll. 
     I betraktande av skönlitteraturens betydelser för respondenterna idag framträder betydelsen 
av skönlitteraturen som konstupplevelse. Utsagor demonstrerar att läsupplevelsen är avhängig 
verkets språkliga och estetiska kvalitet. Resultaten visar även att åtskilliga respondenter läser 
på olika språk av olika anledningar. Flera respondenter läser till exempel på svenska 
fortfarande främst för att utveckla sina svenska språkkunskaper och på modersmålet för att få 
en eskapistisk upplevelse eller för att hålla kontakt med sin ursprungskultur. 



 57 

     När det gäller folkbibliotekets betydelse för respondenterna idag kan slutsatsen dras att 
även om vissa av respondenterna inte använder sig av bibliotekets tjänster i samma 
utsträckning idag som de gjorde som nyanlända, uppskattar de att det finns folkbibliotek med 
fri tillgång till information där alla är välkomna. 
 
 
6.5.2 Hur respondenterna beskriver skönlitteraturens 
identitetsskapande betydelser i samband med byte av land och 
möte med en ny kultur      
 
Skönlitteraturens identitetsskapande betydelser för respondenterna i samband med deras byte 
av land och möte med en ny kultur kan i huvudsak delas in i två kategorier. För det första har 
dessa betydelser framförallt visat sig i utsagor om analogitänkande i samband med läsning av 
(främst svensk) skönlitteratur, där respondenten funderat över likheter och skillnader mellan 
olika levnadssätt. För det andra har betydelserna visat sig i beskrivningar av ett sökande efter 
kulturella rötter genom läsning på modersmålet.  
     Respondenterna beskriver hur de lärt känna det svenska samhällets kultur genom svensk 
skönlitteratur. Detta har skett genom ett analogitänkande där respondenten har funderat över 
kulturella normer och beteenden och hur han eller hon vill förhålla sig till dessa. I utsagorna 
finns exempel på praktisk kunskap om hur vissa samhälleliga fenomen fungerar i Sverige och 
det finns också exempel på lärdomar om och funderingar kring det svenska samhällets tysta 
kunskap, det vill säga de vardagliga handlingar som man inte talar om. Det finns därtill 
beskrivningar av hur respondenten identifierat sig med en viss karaktär och dennas 
förhållande till verkets samhälle för att sedan jämföra denna läsupplevelse med vardagen i det 
svenska samhället. Verket har då blivit en del av respondentens svenska identitet.  
     I de svenska skönlitterära verken finns alltså beskrivningar och problematiseringar av det 
svenska samhället och genom läsningen placerar respondenten in sig själv i detta samhälle 
och på så vis blir verket delaktigt i respondentens identitetsskapande process. 
     Den andra aspekten av skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i samband med 
deras byte av land och möte med en ny kultur har visat sig i beskrivningar av läsning av 
skönlitteratur på modersmålet. I dessa fall har det handlat om ett behov av att hålla kontakt 
med sin ursprungskultur och skapa och bevara sin flerkulturella identitet.  
     Den skönlitterära läsningens betydelser för respondenterna kan sammanfattningsvis 
kopplas till deras identitetsskapande processer, genom att deras utsagor vittnar om den 
personliga läsupplevelsen där läsaren skapar förståelse och mening genom att han eller hon 
läser in sig själv och det han eller hon söker efter i verket. 
 
 
6.5.3 Hur respondenterna beskriver specifika skönlitterära 
verks betydelser för deras identitetsskapande och 
integrationsprocess 
 
Respondenternas beskrivningar av specifika skönlitterära verks betydelser för deras 
identitetsskapande och integrationsprocess kan delas in i specifika skönlitterära verks 
identitetsskapande betydelser i tonåren och specifika verks identitetsskapande och 
integrationsstärkande betydelser i samband med migrationen. Detta därför att det är i 
samband med beskrivningar av social och personlig förändring som exempel på läsningens 
betydelser för respondenternas identitetsskapande och, när det gäller migrationen, 
integrationsprocesser framträder mest. Tonåren är en tid av förändring och en migration 
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innebär också stora förändringar, och det är därmed under inre och yttre 
förändringsprocesser som skönlitteraturens betydelser för identitetsskapande och 
integrationsprocess framförallt blir synliga i empirin.  
     Resultaten visar vidare, i likhet med Champions resultat, att inget skönlitterärt verk 
ensamt kan ses som en handbok i en viss etnisk eller nationell kultur. Skönlitteraturen ger 
inga generella svar utan det är i läsarens möte med ett specifikt verk som läsaren kan få 
vägledning i livet. Skönlitteraturen kan däremot få oss att reflektera över oss själva och vår 
omgivning. Om vi har bytt omgivning kan det i dessa reflektioner ingå funderingar kring 
likheter och skillnader mellan de olika omgivningarna vad det gäller normer, värderingar, 
attityder, natur, klimat, politik, äktenskap och så vidare. Hur vi reflekterar när vi läser beror 
på vad vi i läsande stund söker efter, vilket beror på var vi befinner oss i ålder, 
identitetsskapande, integrationsprocess, litterär smak med mera. 
     Skönlitteraturen är konkret och universell. I och med att skönlitteraturen är universell kan 
vi läsa in oss själva i verken och i och med att den är konkret kan vi placera oss själva i andra 
kulturer med andra sociala mönster och strukturer. Resultaten visar på ett analogitänkande i 
samband med litteraturläsning där respondenten funderar över sig själv i sitt nya 
sammanhang, och över sin bakgrundskultur i förhållande till den omgivande kulturen. På så 
vis kan skönlitterär läsning vara ett stöd i valet mellan att sympatisera med eller ta avstånd 
från olika företeelser i båda länder, och därmed underlätta ett överskridande av både det 
gamla och det nya landets verklighetsbilder i det individuella identitetsskapandet och den 
individuella integrationsprocessen. 
 
 
6.6 Uppsatsens kunskapsbidrag 
 
Uppsatsen bidrar till ny kunskap genom att den är den första svenska kvalitativa 
undersökningen av skönlitteraturens betydelser för immigranters identitetsskapande och 
integrationsprocesser. Uppsatsen demonstrerar hur skönlitterär läsning kan fungera som ett 
stöd och steg in i det svenska samhället för en litteraturintresserad immigrant som läser 
skönlitteratur på sin fritid. Resultaten är således relevanta både ur ett professionsperspektiv, 
och ett bredare samhällsperspektiv. 
 
 
6.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att läsa en undersökning av hur SFI-lärare väljer den skönlitteratur 
som deras studenter ska läsa. Vad finns det för tankar bakom dessa val? Och hur kan dessa 
litteraturlistor påverka invandrares syn på Sverige? Det skulle också vara spännande att läsa 
om hur bibliotekarier konkret kan arbeta med frågor som rör migration, integration och 
skönlitterär läsning, och då med fokus på läsupplevelserna, till exempel genom bokcirklar 
och utställningar. Ytterligare ett förslag är en studie som beaktar samtalet kring litteratur och 
vilka betydelser den muntliga kommunikationen kring olika läsupplevelser kan ha i samband 
med frågor som rör migration. 
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Sammanfattning 
 
Att flytta från ett land till ett annat innebär en stor förändringsprocess både till det yttre och 
till det inre och det är under sådana omvälvande livsförändringar som frågan om identitet 
framförallt aktualiseras. Man behöver i dessa situationer skapa sig en förståelse för sin 
omgivning och sig själv i sitt nya sammanhang. I det skönlitterära verket finns normer, 
föreställningar och attityder som speglar den kultur som exempelvis karaktärerna i en roman 
lever i. Skulle det därför kunna vara så att den skönlitterära läsningen kan fungera som ett 
stöd och en brobyggare för människor som migrerat från en kultur till en annan?  
     För att förstå hur skönlitteraturen kan bygga broar mellan kulturer behöver vi, menar jag, 
utföra kvalitativa intervjuer med individer som har migrerat och som kan berätta vad den 
skönlitterära läsningen betytt för dem. Syftet med denna masteruppsats är därför att undersöka 
skönlitteraturens betydelser för ett antal vuxna, litteraturintresserade folkbiblioteksanvändare 
med utländsk härkomst i samband med deras identitetsskapande och integrationsprocess.  
     Syftet konkretiseras vidare i följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelser 
i deras liv före, under och efter migrationen? 

• Hur beskriver respondenterna skönlitteraturens identitetsskapande betydelser i 
samband med byte av land och möte med en ny kultur? 

• Hur beskriver respondenterna specifika skönlitterära verks betydelser för deras 
identitetsskapande och integrationsprocess?  

 
Frågeställningarna har därefter besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer. Sammanlagt 
intervjuades åtta personer som migrerat till Sverige. Samtliga av dessa är litteraturintresserade 
och läser skönlitteratur på sin fritid. 
     Uppsatsens analytiska ramverk består av ett antal analytiska begrepp hämtade från 
biblioteks- och informationsvetenskapen, litteraturvetenskapen och sociologin. De biblioteks- 
och informationsvetenskapliga begreppen är tagna från Toyne och Usherwoods studie 
Checking the Books: The Value and Impact of Public Library Book Reading, från 
litteraturvetenskapen har Anders Pettersons begrepp Analogitänkande hämtats, och den 
sociologiska ramen utgår från Anthony Giddens och Nader Ahmadis teorier om begreppen 
integration och identitet.  
      Undersökningens resultat visar bland annat på att folkbiblioteken har haft stor betydelse 
för respondenterna under deras integrationsprocesser, i synnerhet då de var nyanlända i 
Sverige, då det svenska folkbiblioteket, för flera av respondenterna, representerade en 
kontrast till de sociala orättvisor och den censur de lämnat bakom sig. För andra respondenter 
möjliggjorde folkbiblioteket att de kunde känna sig delaktiga i samhället. Därtill visar 
resultaten att den skönlitterära läsningen på flera sätt har haft stor betydelse för 
respondenterna i deras liv, samtidigt som resultaten visar att några av respondenterna under 
vissa perioder i livet tagit avstånd från viss fiktion eller inte läst någon fiktion alls. 
Anledningar till detta avståndstagande visade sig kunna bero på att skönlitteratur som skildrar 
grymheter får läsaren att genomleva dessa grymheter, och att respondenterna under dessa 
perioder av sina liv har haft ett ökat behov av tillförlitlig fakta. Detta slags sanningsbehov hör 
i sin tur ihop med respondenternas bakgrund och orsakerna till migrationen. De respondenter 
som på detta sätt i samband med migrationen tagit avstånd från viss fiktion och föredragit viss 
facklitteratur har flytt från länder vars litteratur har varit präglade av censur. 
     Skönlitteraturens identitetsskapande betydelser för respondenterna i samband med deras 
byte av land och möte med en ny kultur kan vidare i huvudsak delas in i två kategorier. För 
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det första har dessa betydelser framförallt visat sig i utsagor om analogitänkande i samband 
med läsning av (främst svensk) skönlitteratur, där respondenten funderat över likheter och 
skillnader mellan olika levnadssätt. För det andra har betydelserna visat sig i beskrivningar av 
ett sökande efter kulturella rötter genom läsning på modersmålet.  
     Skönlitteraturens betydelser för respondenternas identitetsskapande och 
integrationsprocess kan till detta kopplas till ett analogitänkande där respondenten har läst in 
sig själv i verket och därigenom skapat sig en förståelse för sig själv i sitt sammanhang. 
Under perioder av stora yttre och inre förändringar, såsom tonåren eller en migration, 
intensifieras den skönlittera läsningens betydelser för identitetsskapandet.  
     Studien visar slutligen att för en litteraturintresserad immigrant kan skönlitterär läsning 
fungera som ett stöd i valet mellan att sympatisera med eller ta avstånd från olika företeelser i 
både ursprungslandet och det nya landet, och därmed underlätta ett överskridande av både det 
gamla och det nya landets verklighetsbilder i det individuella identitetsskapandet och den 
individuella integrationsprocessen. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide  
 

• Presentation av studien och dess syfte samt de etiska riktlinjer vi följer. 

Bakgrundsfrågor  

• Vilket år är du född? 
• Var har du vuxit upp? 
• Vilket är ditt modersmål? 
• Hur länge har du bott i Sverige? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad var din sysselsättning innan du kom till Sverige? 
• Har du studerat eller arbetat i Sverige. 
• Vad är din nuvarande sysselsättning? 

 
Skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelse 
fram till utvandringen 
 

• Berätta om läsningens betydelse i din barndom!  
• Vad betydde biblioteken för dig under din uppväxt? 
• Hur såg dina läsvanor ut tiden innan du kom till Sverige? Det vill säga var, när och 

hur ofta läste du skönlitteratur åren innan du immigrerade till Sverige? 
• Vilken typ av skönlitteratur tyckte du om att läsa innan du flyttade till Sverige? 
• Av vilka anledningar läste du skönlitteratur då? 
• Hur fick du tag på litteratur i ditt tidigare hemland? 

 
 
Skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelse 
som nyanländ 
 

• Hur såg dina läsvanor ut när du var nyanländ?  
 

• På vilket språk föredrog du att läsa skönlitteratur under den här tiden?  
                              -Varför? 

                                    -Läste du även skönlitteratur på modersmålet/svenska? 
                                    -Av vilka anledningar läste du skönlitteratur på modersmålet? 
                                    -Av vilka anledningar läste du skönlitteratur på svenska? 
                                       

• Vilken typ av skönlitteratur föredrog du som nyanländ? Varför? 
 

• Hur fick du tag på litteratur under den här tiden? 
• Vad betydde biblioteken för dig som nyanländ? 
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Skönlitteraturens, läsningens och bibliotekens betydelse 
idag 

 
• Hur ser dina läsvanor ut idag? 
• På vilket språk läser du helst skönlitteratur?  
• Av vilka anledningar läser du skönlitteratur på ditt modersmål? 
• Av vilka anledningar läser du skönlitteratur på svenska? 
• Kan du beskriva vad du tror gör att du tycker om ett skönlitterärt verk rent 

generellt? 
• Finns det något ämne du inte vill läsa om eller någon genre du inte gillar? 
• Hur får du tag på litteratur idag? 
• Vad betyder biblioteken för dig idag? 

 
Specifika skönlitterära verks betydelse för 
identitetsskapande och integration 

 
• Vilka verk skulle du säga har betytt mest för dig eller har gett de största 

läsupplevelserna? 
• Hur gammal var du när läste verket/verken?  -Hur såg ditt liv ut då?  
 
• Vad tror du det är som gör att just detta/just dessa verk har betytt så mycket? 
• Skulle du säga att dessa verk är dina favoritverk idag? 
                                                     -Vilka är dina favoritverk idag? Varför? 
 
• Finns det något eller några verk, på ditt modersmål eller på svenska, som betytt 

särskilt mycket för dig under migrationsprocessen?  
                                                      -Hur? Berätta! 
 
 
• Vilket var det första svenska skönlitterära verk du läste? 
• Vem rekommenderade det för dig? 
• Vad tyckte du om verket? Kunde du relatera till något i verket? Identifierade du dig 

med något/någon i verket? 
 
• Vilket är det bästa svenska skönlitterära verk du har läst?  

                                                           -Berätta varför, på vilket sätt! 
• Fick det här verket dig att bättre förstå hur svenskar är, tänker och känner 

eller hur det svenska samhället fungerar?  
• Finns det något annat svenskt skönlitterärt verk som har fått dig att bättre förstå 

Sverige, dig själv, svenskar…? På vilket sätt? Berätta! 
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