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Abstract: The aim of this thesis is to examine an easy reading 
book club as a public libraries language activity and 
investigate it's contribution to integration of 
immigrants. The study is based on six semi-
structured interviews with four participants of the 
book Group and two librarians who lead this group. 
The functions of the book club's activities were 
analysed from the perspective of Rydbeck's theory 
of social reading. Findings have also been compared 
with earlier studies of integration of immigrants, 
library-based book clubs and social reading.  

The research shows that immigrant participants of 
the book club appreciate language development 
more than reading experiences. Reading and 
discussions are primarily the background for the 
language practice, leading to participation in the 
social life: capacities to communicate, read, work, 
visit events etc. However, the choice of a book is 
important for participants in view that discussions 
not only lead to language development but even 
decrease cultural gap. Social benefits of reading are 
also important. Interviews confirm the theory that 
book discussions can easily turn to conversations 
about any other topic and help to gain a better 
understanding of oneself, one's surroundings and the 
relation between the two.  

Thus, the easy reading book club is a library activity 
that comprises language training and book 
discussions. It's functions related to social reading 
help the integration process and development of a 
democratic society. 
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Om man är invandrare och samtidigt inte beredd att möta det 
nya med välvilja och intresse, då är man dömd att hamna i 
samhällets utkanter; och om ett samhälle tar emot nya 
människor utan att vara berett att möta det nya hos dem, då blir 
det dömt att få problem. Allt detta är egentligen självklarheter.                                      
Tyvärr verkar det nödvändigt att upprepa dem.                                          

 Theodor Kallifatides ur Ett nytt land utanför mitt fönster (2001) 

1. Inledning 

Denna studie om läsecirkel på lätt svenska och dess bidrag till 
folkbiblioteksarbete för och med invandrare utgör en kandidatuppsats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Uppsatsen är en 
kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 
innehållsanalys som arbetssätt. Idén till ämnet växte fram från mitt eget 
deltagande i en läsecirkel på lätt svenska. Jag själv flyttade till Sverige för sju 
år sedan, och en gång i tiden, när jag redan studerade på universitetet, bestämde 
jag mig för att delta i aktiviteten med syfte att utveckla språket och iaktta 
bibliotekariers arbete i praktiken. Då lade jag märke till att läsecirkeln, vars 
huvudsyfte är att träna svenska, var mycket mer än bara en språkaktivitet. 
Under en och en halv timme av mötestid ägde även ett roligt och givande 
samtal, bildning, litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet rum. Det 
upplevde jag som en väg till integrering av invandrare. Aktiviteten fångade mitt 
intresse och har utgjort bakgrund till uppsatsens ämne – jag blev nyfiken på hur 
en biblioteksaktivitet, läsecirkel på lätt svenska, kan hjälpa invandrare i 
kunskapsutveckling, socialisation och integration.  

Närmast mitt studieämne ligger Kerstin Rydbecks (Andersson, 2017) pågående 
forskningsprojekt om bokcirklar som fenomen. Forskaren gör en 
litteratursociologisk undersökning om socialt läsande i dagens Sverige med 
stark koppling till bibliotek och läsecirkelverksamhet. "Vid det senaste 
sekelskiftet kunde man knappt hitta en cirkel organiserad av ett bibliotek. I dag 
finns de överallt." – framhåller Rydbeck i en artikel om sin forskning i 
Biblioteksbladet (Andersson, 2017). Läsecirkel på lätt svenska är ett slags 
språkaktivitet med alla egenskaper av en bokcirkel och är ännu ett nytt 
fenomen inom biblioteksvärlden som har tagit fart nu. Stadsbiblioteket 
Göteborg startade sin första läsecirkel på lätt svenska 2014 och just nu håller 
flera andra bibliotek i staden på med att sätta igång liknande aktiviteter. 
Läsecirklar på lätt svenska motsvarar samhällets anspråk på verksamhet som 
bidrar till integration av invandrare och med hänsyn till ökningen av 
invandringen till Sverige blir läsecirklar för den målgruppen bara mer aktuella 
med tiden. Emellertid saknas forskning om detta något nischade ämne inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. I slutet av 2017 ska projektet, som 
Rydbeck ägnat fem år åt, bli klart. I arbetet beskriver hon dock den utpräglade 
deltagaren av läsecirkel som "en välutbildad, medelålders eller pensionerad 
kvinna med svensk bakgrund" (ibid.). Den målgruppen, som jag studerar, 
ligger långt ifrån Rydbecks beskrivning av deltagare – det är personer som har 
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bytt land, omgivning, levnadsbana och språk, som bara börjat sin väg till att bli 
en del av det svenska samhället. 

Det finns både äldre och nyare forskning som handlar om folkbibliotek som en 
plats för integration (Lovdalen, 2008; Björkander & Pettersson, 2011; Bentfors 
& Svanberg, 2014), vetenskapliga studier om lättläst litteratur (Esaiasson, 
2008) och ännu fler studier om olika slags läsecirklar (Bäckljung, 2011; Nilvér, 
2012; Wahlström, 2013; Öhman, 2015). Vad det gäller just läsecirklar på lätt 
svenska är det dock mest interna rapporter, artiklar i branschtidningar och 
inlägg på olika biblioteks internetsidor. Med min studie vill jag därför belysa 
hur läsecirklar på lätt svenska, vars målgrupp är invandrare, kan förstås utifrån 
de funktioner av socialt läsande som Rydbeck tillskriver läsecirklar. Dessutom 
vill jag undersöka deltagarnas upplevelse av läsecirklar på lätt svenska och 
dess bidrag till integration av invandrare. 

1.1 Bakgrund 

Just nu befinner sig svenska samhället i en värld som förändras drastiskt, inte 
bara tekniskt utan också socialt – något som påverkar statens ekonomi och 
politik på ett komplicerat sätt. Under 2016 har invandringen till Sverige ökat 
med rekordsiffran 163 005 personer enligt Statistiska centralbyrån (SCB, u.å.). 
Det innebär att allt fler människor behöver stöd för att få tillgång till 
information, lära sig språket och integreras i samhället. Under sina första år har 
invandrare det särskilt svårt: kommunikationssvårigheter, kulturella skillnader 
och brist på kunskaper om samhället lägger hinder i vägen för integration 
(Franzén, 2009). Psykolog Elsie C. Franzén (2009, s. 61) hävdar också att i 
invandringssituationen finns det alltid en kris som orsakas bland annat av 
förlust av nära och bekanta, språk, det samhälle och kultur där man växt upp, 
integritet och identitet. Som resultat av det och utan att bli delaktiga i sitt nya 
land hamnar invandrare lätt i isolering, vilket påverkar det demokratiska 
samhällets utveckling.  

Både den svenska staten och forskare har uppmärksammat problemet. 
Bibliotekslagen föreskriver att folkbiblioteksverksamhet, som ska finnas 
tillgänglig för alla, även ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
annat förstaspråk än svenska och tillgängliggöra litteratur på andra språk och 
på lättläst svenska (SFS 2013:801, § 5), förutom ska den främja litteratur och 
intresset för bildning, bidra till kunskapsutveckling, gynna lärande och 
delaktighet i kulturlivet (ibid., § 2, 7). Forskare i språk, sociologi, psykologi, 
pedagogik, biblioteks- och informationsvetenskap och andra vetenskapsgrenar 
studerar svårigheter som invandrare stöter på i samband med att de byter land 
och sammanställer förslag som bland annat ska hjälpa invandrare att så 
småningom integreras i det nya samhället. Bland dessa förslag finns läsning av 
skönlitteratur som ett sätt att utveckla språket, lärande och identitet (Kaya, 
2016), tillgång till lättlästa texter vilka tillgängliggör den skrivna informationen 
i samhället och om samhället (Sundin, 2007; Lundberg & Reichenberg, 2008), 
deltagande i läsecirklar som främjar läsning, litteratur, bildning och 
socialisation (Lundin, 2003; Frid, 2012; Rydbeck, 2013a; Rydbeck, 2013b).             
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Biblioteken lyckades samla olika åtgärder under ett och samma tak. Genom att 
observera biblioteksverksamhet, kan man idag se att biblioteket är en plats där 
invandrare känner sig välkomna och där de lånar medier på sina hemspråk, får 
tillgång till information, utvecklar sina kunskaper i det svenska språket och 
kommer i kontakt med det svenska samhället via sociala aktiviteter som 
arrangeras på biblioteken. Biblioteken arbetar aktivt för social inkludering och 
mångfald genom olika verksamheter som är riktade först och främst till att 
hjälpa användare som studerar svenska att förbättra språket. Stadsbiblioteket 
Göteborg (2017) arrangerar exempelvis språkträffar där man tränar på att prata 
och förstå svenska, erbjuder hjälp med läxorna för dem som studerar svenska 
för invandrare (SFI), driver högläsningsklubben för biblioteksanvändare mellan 
13 och 25 år där man fikar, läser lättlästa ungdomsböcker och diskuterar dem 
samt anordnar språkträffar med film. 

Den senaste bibliotekstrenden bland aktiviteter för personer som vill förbättra 
språket är läsecirklar på lätt svenska. Att dela en läsupplevelse hjälper till att 
lära sig ett nytt språk, anser bibliotekarier på Stadsbiblioteket Göteborg 
(Stadsbiblioteket.nu, 2016) och använder läsecirkeln för att hjälpa invandrare 
att öka sitt ordförråd och öva sig på att prata svenska. Läsecirkel på lätt 
svenska startades på Stadsbiblioteket 2014. Hösten 2016, efter att en del 
deltagare upplevde lättlästa böcker som för enkla för deras språknivå, gick 
bibliotekarier vidare och delade upp aktiviteten i två läsecirklar: LättLäst 
bokcirkel där man läser och pratar om lättlästa böcker och Fortsätt läsa lätt där 
deltagare diskuterar enklare svenska romaner och noveller. Det är tillåtet att 
ansluta sig bara till en cirkel beroende på personens språknivå.   

1.2 Problemformulering  

Det har tidigare skrivits en del kandidat- och magisteruppsatser om 
folkbibliotek och integration, läsecirklar som social aktivitet och nyttan av 
lättlästa böcker, men nu har biblioteken tagit ett kliv framåt och utvecklat några 
klassiska biblioteksaktiviteter under ett paraplybegrepp – läsecirkel på lätt 
svenska. Med hänsyn till att det är ett tämligen nytt fenomen och att invandrare 
är en grupp som behöver hjälp för att träda in i det för dem nya samhället, 
behövs det ny kunskap som kan leda fram till långvariga strategier och 
förbättringar inom biblioteksvetenskapsfältet.  

Läsecirkel på lätt svenska brukar uppfattas som ett komplement till 
svenskakurser, en aktivitet som bidrar till språkutveckling och på det sättet 
stöder integrering av invandrare. Det finns emellertid en kunskapslucka vad det 
gäller förståelse av läsecirkel på lätt svenska utifrån socialt läsande och dess 
roll i integrationsprocessen. Det är inte klart om deltagande i aktiviteten bidrar 
endast till språkträning eller om det även finns andra värden som kan öka 
integrationen. I slutet av 1800-talet började skönlitteratur uppfattas som 
bildningsmedel och att social läsning kan bidra till kunskapsutveckling 
(Rydbeck 2013a, s. 118), men gäller detta även för ett samtal om böcker med 
förenklat språk? Kan läsning av skönlitteratur hjälpa till att stärka 
läsaridentiteten och självförtroendet (Frid, 2012, s. 46)? Kan detta även hjälpa 
deltagare av läsecirkel på lätt svenska att motarbeta negativa följder av 

!3



invandringen som till exempel förlust av identitet och kontaktnät (Franzén, 
2009, s. 61)? Genom att undersöka deltagarnas och bibliotekariernas 
upplevelser av aktiviteten, kan forskaren göra ett försök att besvara dessa 
frågor och skaffa sig fördjupad kunskap om olika funktioner hos en läsecirkel 
på lätt svenska och dess bidrag till integration av invandrare – en prioriterad 
grupp som biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet (SFS 
2013:801, § 5).  

På så sätt att undersöka om aktiviteter för biblioteksbesökare med 
invandrarbakgrund är ett steg i utvecklingen av socialt inkluderande 
bibliotekstjänster. Förutom är det ett medel för bibliotek- och 
informationsspecialister att hålla sig uppdaterade i ett mångfacetterat 
forskningsområde samt medverka i det demokratiska samhällets utveckling.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur en språkaktivitet i form av 
läsecirkel på lätt svenska kan förstås utifrån teorin om socialt läsande och dess 
funktioner, samt att förstå hur aktiviteten bidrar till folkbibliotekens arbete med 
integration av invandrare. 

Mina frågeställningar är:  

1. Hur kan en språkaktivitet i form av läsecirkel på lätt svenska förstås utifrån 
begreppet socialt läsande och dess funktioner?  

2. Hur ser likheter och skillnader mellan traditionella läsecirklar och läsecirklar 
på lätt svenska ut? 

3. På vilket sätt bidrar läsecirkel på lätt svenska till integration av invandrare i 
samhället utifrån deltagarnas och bibliotekariernas upplevelse av 
aktiviteten? 

1.4 Begrepp 

1.4.1 Läsecirkel  

Läsecirkel, bokcirkel, litteraturcirkel, läseklubb är olika namn för en läspraktik 
där en avgränsad grupp läsare samlas regelbundet för att prata om böcker som 
de har läst och dela med sig av sina läsupplevelser (Rydbeck, 2013a, s. 115). I 
denna uppsats använder jag först och främst begreppet läsecirkel som är en väl 
etablerad term inom svenskspråkig litteratur. Vid intervju av deltagarna 
använder jag även ordet bokcirkel, som är synonymt med begreppet läsecirkel.  

I Läsargemenskapernas komplexa landskap: om bokcirkelbegreppet och 
utvecklingen av svensk bokcirkelverksamhet, med speciellt fokus på 
folkbibliotekens och studieförbundens cirklar beskriver litteraturvetaren och 
professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Kerstin Rydbeck (2013a, s. 
116-117) olika varianter av den verksamheten. Med hänsyn till dessa uppfyller 
en läsecirkel på lätt svenska på Stadsbiblioteket Göteborg följande kriterier  

• knuten till ett folkbibliotek 
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• får stöd i val och inköp av litteratur samt tillgång till lokal och handledning 

• en öppen cirkel dit alla intresserade kan ansluta sig 

• riktar till personer med annat modersmål än svenska 

• cirkelgemenskapen byggs kring intresse för språkutveckling genom läsning 
och samtal 

• fokus ligger på svenska lättlästa böcker för dem som kommit igång med sin 
läsning, men fortfarande har ett behov av lätta texter 

• skönlitteratur läses mest men facklitteratur kan förekomma  

• alla i cirkeln läser samma bok till varje möte 

• en traditionell cirkel där deltagare träffas i verkligheten 

• använder en egen Facebook-grupp för kommunikation.  

Läsecirkel på lätt svenska skiljer sig från mer traditionella läsecirklar 
huvudsakligen i det att deltagarna, som har annat modersmål än svenska, läser 
och diskuterar lätta texter för att träna på språket. I biblioteksverksamhet 
förekommer även synonymer för aktiviteten som till exempel lättläst läsecirkel 
och lättläst bokcirkel vilka jag också använder i min studie med syfte att 
variera språket.  

1.4.2 Invandrare  

Beroende på personens livssituation och anledningen till att byta land finns det 
flera olika sätt att benämna personer som inte var födda i Sverige men är 
bosatta i det landet nu. Bland dessa är till exempel utlänning, flykting, 
anknytningsfall, asylsökande, gästarbetare, nysvenskar, nyanlända, invandrare  
och invandrad. Professor i psykologi Carl Martin Allwood och docent i 
pedagogik Elsie C. Franzén anser att olika namn på olika kategorier av 
immigranter är viktiga, medan själva begreppet invandrare är ”brett, vagt och 
kontroversiellt” utan att förklara personens legala situation (Allwood & 
Franzén, 2000, s. 25, 28).  

Invandrare är ett brett begrepp och enligt Nationalencyklopedin (2017) innebär 
den "person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en 
längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år". Av tre skäl använder  
jag dock i mitt arbete just detta begrepp, som är en heltäckande definition för 
alla personer som har flyttat till Sverige. För det första är det ett kort och 
lättförståeligt ord. För det andra kom det ordet ursprungligen i språkbruket som 
en slags förbättring, med meningen att "man har inte kommit utifrån, man har 
valt att komma in" och skall känna sig välkommen i samhället (Allwood & 
Franzén, 2000, s. 28), vilket stämmer överens med min attityd till företeelsen. 
För det tredje arbetar biblioteken med invandrare utan att göra skillnad på deras 
härkomst och skäl till att flytta till Sverige. Alla är välkomna och får besöka 
bibliotekets aktiviteter om så önskas.  

Vad det gäller den nya mjuka övergripande beteckningen av immigranter, som 
till exempel nyanlända, motsvarar den ändå inte målgruppen som läsecirkel på 
lätt svenska riktar sig till. Cirkelns deltagare är personer som har varit bosatta i 
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Sverige under en viss tid och kan språket tillräckligt väl för att läsa och 
diskutera lätta texter, samtidigt som till exempel nyanlända är just nyligen 
anlända och har mycket begränsade språkkunskaper.  

1.4.3 Integration 

Integration är en term som skapar en livlig debatt bland forskare. Svårigheter 
med att samla olika aspekter av integrationsprocessen leder till att debattörer 
inte kan ge en heltäckande definition av begreppet, skriver dåvarande 
forskningsledare på Integrationsverket Jose Alberto Diaz (Integrationsverket, 
2004, s. 21). I rapporten Integration och indikatorer granskar Diaz (ibid., s. 30) 
begreppet med stöd av grundläggande inställningar om fenomenet i den 
vetenskapliga litteraturen och skildrar integration som en långsiktig process 
"genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer". Till 
dessa räknas arbetsliv, boendeförhållanden, politiskt deltagande och tillgång till 
sociala nätverk. Diaz (ibid., s. 31) markerar att integration dessutom är ett 
tillstånd i ovan beskriven process, det vill säga en grad av delaktighet i olika 
typer av sociala relationer.  

Detta kan jämföras med Nader Ahmadis syn på integration i Kulturell identitet 
i gungning (2000). Ahmadi, professor vid Högskolan i Gävle, (2000, s. 175) 
anser att integration också är ett tillstånd, vilket dock inte handlar om externa 
sociala kriterier såsom sysselsättning eller inkomst. Enligt honom beskriver 
integration snarare en känsla, individens subjektiva upplevelse av tillhörighet 
till samhällslivet. Liknande definition av integration ger informationsverige.se 
(u.å.) – internetsidan som är länsstyrelsernas gemensamma portal för 
samhällsinformation till nyanlända: 

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder 
att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Integration 
handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med 
varandra.   

Just detta perspektiv på integration valde jag att använda i min studie. Min 
utgångspunkt är att externa sociala kriterier såsom sysselsättning eller inkomst 
ofta kan bero på personens invandrarbakgrund, dock korrelerar dessa inte alltid 
med integration i samhället. Man kan leva tryggt och bekvämt och behärska 
svenska utan att för den skull uppleva den subjektiva känslan av tillhörighet till 
samhällslivet.  

!6



2. Litteraturgenomgång  

Med hänsyn till att det saknas djupare undersökningar och artiklar om ett 
relativt nytt fenomen – en språkaktivitet i form av lättläst läsecirkel vars 
målgrupp är personer med annat modersmål än svenska – redogör jag i detta 
kapitel för litteratur inom ämnesområdena som ligger nära mitt nischade 
uppsatsämne. Första delen av kapitlet handlar om integration av invandrare och 
faktorer som påverkar språkinlärning. I det andra belyser jag folkbibliotekens 
insats för integration i form av lättläst litteratur. Kapitlets tredje del omfattar en 
litteraturgenomgång kring läsecirkel som social aktivitet, dess kännetecken och 
funktionalitet.    

För att hitta information om de relaterade ämnena och använda den som 
bakgrund till min studie, vände jag mig till högskolans egna databaser samt till 
de svenska bibliotekens gemensamma katalog LIBRIS. Dessutom utnyttjade 
jag Googles söktjänst för att hitta material som är publicerat på myndigheters 
hemsidor och i branschtidningar. Jag fördjupade mig dock inte i internationella 
studier i ämnet för att belysa just Sveriges sätt att använda social läsning på 
bibliotek, den aktuella metoden att hjälpa invandrare med språkutveckling och 
bidra till deras integration i det svenska samhället.    

2.1 Integration av invandrare  

Med avseende på att läsecirkel på lätt svenska är först och främst en 
språkaktivitet valde jag att fördjupa mina kunskaper och läsa mer om vilka 
svårigheter människor stöter på vid språkinlärning som är kopplat till 
invandringserfarenhet. I Att bryta upp och byta land belyser docent i 
pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut Elsie C. Franzén (2009) de 
mänskliga och psykologiska hinder som invandrare stöter på vid byte av land. I 
mitt arbete studerar jag vissa språksvårigheter som Franzén också tar upp i sin 
bok. Till starka upplevelser hos invandrare räknar hon upp omöjlighet att 
uttrycka sig såsom förut, förlust av identitet och ett behov att börja lära sig på 
nytt, som ett barn (Franzén, 2009, s. 29). Det understryker det faktum att 
studera andra språk för invandrare inte är likt det som man gör i skolan, utan 
arbetet sker parallellt utifrån ett behov av att anpassa sig i det nya samhället.  

Franzén uppmärksammar några faktorer som påverkar språkinlärning och som, 
enligt min erfarenhet i ämnet, delvis kan dämpas vid språkaktivitet i form av 
läsecirkel. Till dessa hör språkligt och kulturellt avstånd, då invandrare inte har 
stött på liknande uttalsregler och meningsbyggnader samt inte heller har 
upplevt de företeelser och fenomen som finns i det nya landet. Att bryta på ett 
språk är också ett starkt psykologiskt och praktiskt hinder, som inte alltid 
innebär dåliga språkkunskaper, men som ofta upplevs av infödda som en brist. 
På samma sätt som man kan skämmas över att prata med stark accent, lider 
somliga invandrare av att det nya språket i början är fattigare än modersmålet 
och begränsar möjligheten att uttrycka sig fullgott och korrekt. Andra faktorer  
som påverkar är en- eller flerspråkig uppväxtmiljö och vana att studera språk: 
de som brukar växla mellan flera språk har ett försprång vid språkinlärningen. 
En annan avgörande omständighet är motivation som ofta beror på om 
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personen kommer att stanna länge i det nya landet, om denne känner många 
svenskar, har stimulans att prata svenska hemma eller har ett arbete etc. (ibid., 
s. 32-40). 

2.2 Folkbibliotekens insats för integration  

Folkbiblioteken i Sverige anpassar sin verksamhet efter samhällets anspråk och 
behov och bidrar med vissa åtgärder till integration av invandrare. Mitt 
forskningsintresse handlar dock inte vare sig om de välbesökta språkträffar 
eller läxhjälp som finns att tillgå, utan gäller just läsecirklar på lätt svenska. 
Med hänsyn till att det är en demokratifråga att kunna språket och få tillgång 
till information, ställer biblioteken böcker till förfogande som har skrivits eller 
bearbetats för att bli lättare att läsa. De tjänar som hjälpmedel vid 
språkinlärning och kunskapsutveckling samt låter läsare ta del av litteratur.  

I Vad är lättläst? definierar Ingvar Lundberg, professor som bland annat har 
forskat om läsning och lässvårigheter, och Monica Reichenberg, docent som  
även har arbetat som lärare av svenska som andraspråk, (2008) begreppet 
lättläst. De beskriver lättlästa texter som inte särskilt långa, med varierande 
korta och långa meningar, med tydligt orsakssamband, författarröst och 
konkreta exempel, dock utan långa substantiv och främmande ord, samt utan 
passiv form och abstrakta begrepp (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 8). 
Författarna anser att alla ibland stöter på texter som är orimligt komplicerade 
och då behöver man lättlästa texter, men vissa grupper har särskilt behov av 
den typen av litteratur. I Sverige är en av dessa grupper  personer som har annat 
modersmål än svenska och som har annorlunda kulturell bakgrund (ibid., s. 
15).  

I boken som är skriven för nästan tio år sedan hänvisar Lundberg och 
Reichenberg (2008 s. 10) till internationella undersökningar och påpekar att 
personer med invandrarbakgrund är "starkt överrepresenterade i gruppen av 
svaga läsare". Svårigheter med ordförståelse, grammatik och bildliga uttryck 
föder i sin tur problem både i arbets- och privatliv, där oförmåga att läsa och 
följaktligen att delta och orientera sig i samhällslivet leder till ett liv i 
utanförskap (ibid., s. 25). Med tiden blev situationen ännu skarpare: i slutet av 
2016 beräknade statlig befolkningsstatistik (SCB, u.å.) att nästan 1,7 miljoner 
personer i Sverige är födda utomlands och riskerar att hamna utanför samhället. 
Lundberg och Reichenberg (2008, s. 11) skriver att det är en demokratifråga att 
minska klyftan mellan olika socialgrupper och öka delaktighet, och påstår att 
det kan nås delvis genom att tillgängliggöra anpassade lättlästa texter.   

Majoriteten av vetenskapliga studier om lättlästa böcker undersöker förenklade 
texter antingen i koppling till läsfrämjande projekt för personer med 
funktionsnedsättning eller ovana läsare som skolbarn, eller från ett 
litteratursociologiskt eller litteraturvetenskapligt perspektiv. Lättläst litteratur 
för nyanlända som studerar svenska skiljer sig inte från lätta texter för andra 
grupper med lässvårigheter, enligt min erfarenhet, men det har inte skrivits 
någon uppsats som studerar den växande tendensen att använda böcker på lätt 
svenska i språkinlärning hos vuxna invandrare. Lundberg och Reichenberg 
(ibid., s. 25) nämner dock att det inte är alla forskare som är överens om att 
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förenklade texter är det bästa sättet att studera ett nytt språk – vana vid enkla 
ord och meningsbyggnad, möter invandrare aldrig liknande texter i realiteten.        

2.3 Läsecirkel som social aktivitet  

Med hänsyn till den ökande populariteten av läsecirklar, finns det en hel del 
forskning som betraktar bokcirklar som social läsning. Rydbeck, som jag redan 
har nämnt ovan i texten, håller på att arbeta med ett forskningsprojekt om 
bokcirklarnas fenomen – Läsarnas cirklar. I en litteratursociologisk 
undersökning om nutida läsargemenskaper i Sverige, planerar Rydbeck 
(Uppsala universitet, u.å.) att ge "en bättre bild av hur den svenska 
bokcirkelverksamheten ser ut idag, vad den har för funktioner och hur 
omfattande den egentligen är". Det stora projektet föregås av några artiklar 
som är kopplade till forskningstemat. I kapitlet "Läsargemenskapernas 
komplexa landskap" resonerar Rydbeck (2013a) om begreppen bokcirkel och 
socialt läsande samt skildrar utvecklingen av bokcirkelverksamhet vid svenska 
bibliotek. Författaren beskriver hur skönlitteratur började betraktas som 
bildningsmedel och social läsning som en aktivitet som bidrar till 
kunskapsutveckling (Rydbeck 2013a, s. 118).  

I ett annat kapitel "Det sociala läsandet förr och nu" utvecklar Rydbeck (2013b) 
en tankegång om bokcirklar och socialt läsande. Forskaren lyfter fram ett 
samhälleligt perspektiv och beskriver, från 1800-tal till nutid, utvecklingen av 
läsargemenskaper. Hon nämner både en lång tradition av att diskutera 
läsupplevelser och den eviga utländska påverkan på socialt läsande i Sverige 
(Rydbeck, 2013b, s. 49-50). Slutligen urskiljer Rydbeck (ibid., s. 50-51) sex 
viktiga funktioner som karaktäriserar nutida läsargemenskaper. Bland dessa 
funktioner är ett stöd för läsaren i att manövrera i den gränslösa 
informationsmängden och chans att diskutera det personliga vid samtal om 
boken. Några andra funktioner är litteraturförmedling och motoffentlighet, det 
vill säga möjlighet att medverka i mindre offentliga aktiviteter och vara 
oberoende i sina åsikter. De två sista funktionerna är möjlighet att bättre förstå 
sig själv, sin omgivning och relation till den samt ett gynnsamt tillfälle att träffa 
intressanta och liktänkande människor. 

I sin undersökning refererar Rydbeck (2013a) även till andra forskare som 
studerar läsecirklar. En av dem är Immi Lundin (2003), som under många år 
har föreläst på bibliotek om böcker och bokcirklar. I Bokläsarnas 
kunskapskälla: för läsecirklar och andra litteraturälskare om boksamtal, 
förlagsverksamhet och bokbransch beskriver Lundin (2003, s. 11) läsecirkel 
som en aktivitet där "en grupp människor, som läser när det passar var och en 
och som sedan träffas vid lämpliga tillfällen för att under former som de själva 
väljer dela sina upplevelser". Även om det i mitt fall är bibliotekarier som 
väljer tid, rum och bok, passar definitionen ändå till läsecirklar på lätt svenska. 
Träffarna som är inriktade på språkutveckling hos personer med annat 
modersmål än svenska har ingen tvångskaraktär och prestationsförväntningar, 
utan är helt frivilliga och liknar mer vänträffar än läxförhör. Det faktum att 
plats, tid, besöksfrekvens samt vilka böcker som ska läsas är bestämda av 
bibliotekarien kan också räknas som en fördel. Lundin (ibid., s. 17) pekar på att 
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många cirklar spenderar alldeles för mycket tid och kraft åt att diskutera vilken 
bok de ska läsa samt att skaffa boken i tillräckligt många exemplar. För 
invandrare som vanligen har begränsade sociala kontakter och språk- och 
kulturkunskaper skulle det vara ännu svårare att anordna läsecirkel 
självständigt.  

Lundin (ibid., s. 20-33) lyfter fram sex särdrag som gynnar social läsning i 
läsecirkel-form framför läsning på egen hand. Jag anser att dessa kan vara 
aktuella för både deltagare som har svenska som förstaspråk och andraspråk. 
Det första särdrag är överraskning av att få läsa mer och dessutom läsa mer 
varierande titlar än om deltagare skulle valt själv. Deltagarna blir även 
överraskade av samtalet som berikar upplevelser. Den andra punkten är 
djupare läsning, vilken gynnar diskussionen och lusten att dela med sig av 
upplevelser och synpunkter, att ställa frågor och ge svar. Att bli bättre 
tillsammans är den tredje möjligheten som läsecirkelträff för med sig, därför att 
känslan av press minimeras och den vanliga läsarens isolering försvinner. För 
det fjärde leder olikheter i litteratursmak till att läsarna kan både vara sig själva 
och förändras genom att samtala om sympatier och antipatier för olika historier. 
Det femte särdraget gäller potential att utvidga läsarrollen – för nöjes skull kan 
deltagarna prova att till exempel utforma baksidestexten eller göra egna 
översättningar av intressanta partier och jämföra dem. Det sista är att varje ny 
bok och diskussion för med sig lust att fortsätta läsa.    

När Rydbeck (2013b) skildrar 2000-talets läsargemenskaper, nämner hon också 
den virtuella cirkelverksamheten och Bokcirklar.se som startades av  
bibliotekerarien Nina Frid. I Slutet på boken är bara början – om läsarsamtal, 
bokcirklar och bibliotek delar Frid (2012) med sig av sina erfarenheter och 
reflektioner kring en av Sveriges största virtuella bokcirklar. Även om min 
studie handlar om en traditionell läsecirkel, där deltagare träffas som det kallas 
"in real life", lade jag märke till hur Frid resonerar kring läsarens roll i 
bokcirkel. Hon skriver: "Läsare behöver andra läsare att samtala med men 
också för att identifiera sig med och ha som läsande förebild." (Frid, 2012, s. 
54). Författaren sätter läsaren och läsupplevelsen i centrum, och betonar att 
läsningen av skönlitteratur inte bara kan bära med sig den rena och praktiska 
nytta såsom informationskompetens och den goda smaken, utan även ska 
hjälpa till att "stärka läsaridentiteten och självtilliten" (ibid., s. 46). Läsecirkel 
på lätt svenska är först och främst en språkaktivitet som har ett tydligt praktiskt 
syfte – att träna på svenska, men å andra sidan, precis som Frid (2012) 
beskriver det, i centrum står en läsare, en grupp av invandrare, som valt att 
delta i läsecirkel för att utveckla språket tillsammans, för att dela med sig av 
sina läsupplevelser och umgås med varandra.  

Trots att läsecirklar på lätt svenska för invandrare inte är en ny företeelse – från 
2010 driver Strängnäs bibliotek lättlästa bokcirklar för nya svenskar 
(Sverigesradio, 2010) saknas djupa undersökningar om fenomenet alltjämt. År 
2016 publicerades emellertid en ny undersökning där bland annat en koppling 
mellan läsning av skönlitteratur och nyanlända gjordes. I boken Att undervisa 
nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter skildrar lärare Anna Kaya 
(2016) sin erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Även om min studie 
gäller främst vuxna invandrare, tycker jag att kapitlet "Språk, lärande och 
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identitetsutveckling med hjälp av skönlitteratur" är av stort intresse för 
undersökningen. Synen på skönlitteratur som verktyg för arbete med nyanlända 
stämmer överens med min upplevelse av läsecirklar på lätt svenska, där 
deltagare genom läsning och diskussion av litteratur utvecklar sina 
språkkunskaper, lär känna det nya samhället och tar ett steg i riktning mot 
integrering. Kaya (2016, s. 119) påstår att även om nyanlända elever inte alltid 
har tillräckliga kunskaper för att avkoda samtliga ord i texten, finns ändå 
många fördelar i att delta i diskussionen: alla kan lyssna, ge kommentarer och 
dela med sig av omdömen. Samtidigt bearbetar de textens innehåll genom sin 
kulturella och språkliga bakgrund, vilket i sin tur leder till läsarnas 
identitetsutveckling. 

Man kan även dra paralleller mellan lärarens och bibliotekariens roll i arbetet 
med invandrare genom läsning. Kaya (ibid., s. 120-122) understryker vikten av 
att vara flexibel och kunna omformulera både sina frågor och elevernas svar för 
att hjälpa deltagare att uttrycka sig på svenska, att ge eleverna betänketid och 
samtidigt inte kräva omöjliga resultat, att utvärdera samtalet i syfte att anpassa 
undervisningen efter deltagarnas behov och deras framgång i språket, att vara 
beredd att förklara vissa händelser och företeelser i texten som invandrade 
aldrig har haft möjlighet att uppleva. 

Dessutom betonar författaren den kunskaps- och identitetsutvecklande roll som 
skönlitteratursamtal bär med sig. Genom inlevelse och förståelse av andra 
människor utvecklar eleverna förmågan att leva sig in i andras omständigheter 
och känslor. Genom att läsa och diskutera svensk litteratur sprider lärare 
kunskaper om språk, traditioner och värden av det nya landet som nyanlända 
bor i (ibid., s. 125). Det utvecklingsförloppet sker på liknande sätt för vuxna 
invandrare som stöter på nya villkor och krav i Sverige, och jag tycker att 
erfarenhet av undervisning för nyanlända barn också kan tillämpas vid arbete 
med vuxna invandrade. 

Källan som ligger sist i kapitlet är faktiskt en av de mest populära och 
användbara hos bibliotekarier som driver läsecirklar. Jag åsyftar en brittisk 
författare och teoretiker inom barn och ungdomars läsning och läsecirklar, 
Aidan Chambers, och hans syn på socialt läsande. I Böcker inom och omkring 
oss understryker Chambers (2011, s. 128) att boksamtal är en oskattbar 
aktivitet och att genom att diskutera böcker föds möjlighet att uttrycka sig om 
annat i livet. Författaren jämför en vid första anblicken "snäv och sluten cirkel" 
med en "växande och öppen spiral" som ger deltagarna kunskap, energi, 
motivation och lust att tänja på gränser (Chambers, 2011, s. 132, 133).  

Genom att forska i boksamtal och transkribera det som människor pratade om 
böcker, lyckades Chambers gestalta tre rubriker som rymmer grundläggande 
samtalsingredienser. Den första är att utbyta entusiasm, där det viktigaste är att 
deltagare vågar berätta sina såväl positiva som negativa läsupplevelser. Även 
om man har tappat viljan att läsa klart boken är det också en upplevelse som är 
värd att dela med sig av och som gör diskussionen mer intressant och givande 
(ibid., s. 135-136). Den andra ingrediensen är att utbyta "frågetecken", det vill 
säga att fråga om det som var svårt att förstå i texten. Det är just socialt läsande 
som stimulerar att tillsammans diskutera böcker, upptäcka lösningar och 
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anskaffa förståelse. Chambers lägger även tonvikt på att diskussionen alltid 
sker bland en viss grupp läsare och vid ett konkret tillfälle vilket drastiskt 
påverkar deltagarnas uppfattning av textens innebörd (ibid., s. 136-138). Den 
tredje komponenten är att utbyta kopplingar. Den handlar om att upptäcka 
sammanhang mellan olika element i texten och motsvarande element i andra 
böcker, i läsarens egen verklighet eller i minnesbilder som texten väcker (ibid., 
s. 138-140). Med detta i bakgrunden understryker Chambers det sociala 
perspektivet på läsning och ser på boksamtal som på en gemensam reflektion. 

2.4 Sammanfattning   

I detta kapitel har jag sammanställt relevant forskning för min studie som 
hjälpte mig bättre att förstå socialt läsande och bokcirkelverksamhet i samband 
med folkbibliotekens arbete med integration. Med tanke på att det saknas mer 
omfattande undersökningar och artiklar om det relativt nya fenomenet 
läsecirkel på lätt svenska, har jag gått igenom material om andra närliggande 
företeelser och begrepp relaterade till det studerade ämnet.  

Franzén (2009) visade att praktiska och psykologiska faktorer kopplade till 
invandringserfarenhet som till exempel språkligt och kulturellt avstånd, 
brytning och följande osäkerhet i umgänge drastiskt påverkar språkinlärning 
och integrationsprocessen. Litteratur på lätt svenska kan dock hjälpa invandrare 
vid språk- och kunskapsutveckling samt kan användas i litteratur- och 
läsfrämjande syfte (Lundberg & Reichenberg, 2008). Skönlitteratur kan tjäna 
som bildningsmedel och boksamtal kan bära med sig en identitetsutvecklande 
roll visade Rydbeck (2013a, 2013b) och Kaya (2016). Socialt läsande, det vill 
säga dialog mellan läsare om litteratur och läsupplevelser, ger deltagare av 
bokcirklar möjlighet att diskutera det personliga vid samtal om boken, att bättre 
förstå sig själva, sin omgivning och relation till den samt att träffa intressanta 
människor (Rydbeck, 2013b). Även om man inte har tillräckliga 
språkkunskaper för att läsa svåra texter är det givande att delta i diskussionen: 
man kan ändå lyssna, ge kommentarer och dela med sig av åsikter och tankar, 
påstår Kaya (2016) utifrån sin erfarenhet av undervisning för nyanlända elever. 
Vikten av social läsning har också understrukits ur en demokratisk aspekt: en 
trevlig stämning under en läsecirkelträff minimerar känslan av press och 
osäkerhet och den vanliga läsarens isolering försvinner; deltagare vågar ställa 
frågor och berätta sina såväl positiva som negativa upplevelser (Lundin, 2003; 
Chambers, 2011). Frid (2012) betonar att läsningen av skönlitteratur innebär 
mer nytta om det finns andra läsare att samtala med, att identifiera sig med, att 
ha som förebild och utvecklas tillsammans. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel skisserar jag en teoretisk ram för analys av materialet samt 
redovisar hur de valda teoretiska utgångspunkterna tillämpas på uppsatsens 
frågeställningar. 

I denna studie använder jag begreppet socialt läsande (synonym social läsning) 
som en teoretisk utgångspunkt för uppsatsens analys, och utgår från Rydbecks 
artiklar (se kap. 4.3 Läsecirkel som social aktivitet) som är kopplade till hennes 
pågående stora forskningsprojekt Läsarnas cirklar (Uppsala universitet, u.å.). 
Forskaren definierar socialt läsande som "kommunikation läsare emellan om 
litteratur och läsupplevelser" (Rydbeck, 2013a, s. 115) och inkluderar fem 
centrala komponenter i konceptet: boken, läsningen, mötet, samtalet och 
läsupplevelsen (Rydbeck, 2013b, s. 38). Rydbeck (ibid, s. 50-51) beskriver 
även viktiga funktioner som karaktäriserar socialt läsande idag. 

1. Vägledande funktion [min benämning]: ett stöd för cirkeldeltagare i 
hanteringen av det enorma utbudet av litteratur.  

2. Gemensamhetsskapande funktion [min benämning]: möjlighet att 
tillfredsställa människors behov av att samtala om boken, dela med 
sig av läsupplevelser och genom det närma sig personliga frågor som 
är viktiga för individen att diskutera.  

3. Bildande funktion: har haft en viktig roll i det sociala läsandet sedan 
en lång tid tillbaka och ända fram till idag. Ett nutida exempel är 
kontakt med litterära verk som personen annars aldrig skulle bekanta 
sig med. 

4. Politisk funktion: kan betraktas i vår tid som ett slags 
"motoffentlighet" alltså en möjlighet att vara oberoende i sina åsikter 
och ha personliga diskussioner oavsett deltagarnas ursprung, 
språkkunskaper och allmänbildning till skillnad mot den ledande och 
övergripande borgerliga offentlighet som rådde på 1800-talet.   

5. Frigörande funktion: socialt läsande utrustar cirkeldeltagarna med 
redskap för att bättre förstå både sig själva, sin omvärld och 
relationen till den. 

6. Social funktion: läsargemenskaperna låter människor möta varandra, 
umgås med meningsfränder och förstärka läsglädjen genom en 
angenäm samvaro. 

Jag har valt begreppet socialt läsande och dess funktioner som en teoretisk 
utgångspunkt för analys av materialet med hänsyn till att läsning, vilken 
tidigare uppfattades som en privat aktivitet med bokläsare som ensamvargar 
(Lundin, 2003, s. 10), allt oftare betraktas som social aktivitet idag. I 
Kulturrådets rapport Med läsning som mål diskuterar Jonas Andersson (2015, s. 
68) "socialisation genom läsarrelationer" och kartlägger flera sammanhängande 
anledningar till att läsningen nu för tiden uppfattas som gruppaktivitet. Bland 
dessa finns social interaktion som är naturlig för den nutida generationen och 
bidrar till att läsningen också blir social, teknikutvecklingen som skapar nya 
förutsättningar för att diskutera det lästa samt en god cirkel där intresse för 
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litteratur och engagemang att läsa mer formas genom samtal om detta 
(Andersson, 2015, s. 68-69). Alltsammans leder till nya sociala komponenter 
av en läskultur, till exempel boksamtal, läsecirklar av olika slag, delade lästips 
och bokbloggar. 

Liknande tendenser gäller biblioteksverksamhet som hjälper invandrare att 
utveckla språket. Personer med annat modersmål än svenska vänder sig allt 
oftare till sociala aktiviteter i form av till exempel läsecirkel på lätt svenska för 
att träna på språket. Innan varje cirkeltillfälle läser deltagarna en bok och sedan 
tillsammans med andra medverkande i aktiviteten diskuterar deltagarna texten 
och delar med sig av läsupplevelser.  

I min studie valde jag därför att undersöka en språkaktivitet i form av lättläst 
läsecirkel utifrån det sociala perspektivet på läsning. Utgående från de 
funktionerna som Rydbeck (2013b) tillskriver socialt läsande och traditionella 
läsecirklar, granskar jag bibliotekariernas och cirkeldeltagarnas upplevelser av 
aktiviteten och kartlägger om samma funktioner framkommer även under 
läsecirkeln på lätt svenska. Med utgångspunkt i analysresultaten utforskar jag 
sedan på vilket sätt läsecirkeln bidrar till folkbibliotekens arbete med 
integration av invandrare. Jag undersöker hur den kan hjälpa invandrade att 
känna tillhörighet i samhället och vilken plats den har i det demokratiska 
samhällets utveckling? 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver jag de metodologiska utgångspunkter och arbetssätt 
som jag har använt mig av i min studie samt redogör för urval, etiska aspekter, 
genomförande och analys av resultat. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

I min studie undersöktes cirkelledarnas och cirkeldeltagarnas erfarenhet och 
upplevelser av språkaktiviteten i form av läsecirkel på lätt svenska. Genom 
empirin har jag anskaffat mig kännedom om hur läsecirkel på lätt svenska 
förstås utifrån begreppet socialt läsande och dess funktioner samt analyserat 
aktivitetens bidrag till folkbibliotekens arbete med integration av invandrare. 
För att besvara uppsatsens frågeställningar valde jag att använda kvalitativa 
forskningsintervjuer som är lämpliga när uppsatsämnet har olika aspekter av 
mänsklig erfarenhet som krävs för att förstå och analysera sociala fenomen 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 142). Att välja just semistrukturerad intervju 
som datainsamlingsmetod var användbart med hänsyn till det att jag bestämde 
mig för ett tydligt och tämligen nischat ämne och samtidigt ville få en 
mångsidigare bild med fler nyanser än vad som är möjligt med hjälp av 
färdigformulerade frågor. Jag använde mig av intervjumallen som utgick från 
uppsatsens frågeställningar, men respondenterna fick även möjligheten att tala 
fritt. Det sättet att genomföra en intervju återspeglade två särdrag av 
forskningsintervjun som Kvale och Brinkmann (ibid., s. 18) nämner: det 
grundade sig i "ett vardagslivets samtal" och var "ett professionellt samtal", det 
vill säga dialog med utgångspunkt i vetenskapliga metoder.  

Som intervjuförberedelse valde jag att observera en träff av LättLäst bokcirkel 
på Stadsbiblioteket Göteborg (cirkelträffen för Fortsätt läsa lätt var inställt på 
grund av få anmälda). Sjöberg (2008, s. 37) betonar att forskarens deltagande i 
aktiviteten hjälper till att skapa kontakt med respondenterna, lära känna och 
förstå dem, och detta var huvudsyftet vid mitt besök av aktiviteten. För att 
bättre förstå det som individerna pratar om, har jag på förhand gått igenom 
innehållet av den diskuterade boken. Observationen gav mig möjlighet att få en 
bredare bild av det område som jag studerar och tjänade både som inspiration 
och bakgrundsmaterial för kontexten.  

4.2 Urval  

Enligt studiesyftet valde jag att intervjua både cirkelledare och cirkeldeltagare 
för att få en mer omfattande och varierande bild av aktiviteten. Då jag redan 
var bekant med läsecirkeln på lätt svenska som äger rum på Stadsbiblioteket 
Göteborg, vände jag mig till avdelningschefen med en muntlig fråga om det var 
möjligt att skriva uppsats om lättläst läsecirkel med exempel från 
Stadsbiblioteket, samt observera och intervjua bibliotekarierna och deltagarna 
som var med i aktiviteten. Jag fick ett positivt svar och besökte en cirkelträff av 
LättLäst bokcirkel (cirkelträffen för Fortsätt läsa lätt var inställt på grund av få 
anmälda) för att nå enstaka personer. Mitt deltagande i samtalet under 
läsecirkelträffen lät mig skapa förtroendefulla relationer med fyra närvarande 
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deltagare och alla accepterade därefter mitt förslag att delta i intervjuer. Båda 
bibliotekarierna gick också med på att svara på intervjufrågor. Dessa 
bibliotekarier som startade tillsammans en språkaktivitet i form av läsecirkel på 
lätt svenska på Stadsbiblioteket Göteborg heter Mirjam och AnnaCarin.  

Mirjam är programbibliotekarie på Stadsbiblioteket, som kom på idén att visa 
vuxna invandrare ett sätt till att lära sig språket: att läsa lättlästa böcker 
tillsammans. Mirjam är cirkelledare till Fortsätt läsa lätt där man diskuterar 
obearbetad svensk skönlitteratur. Hösten 2016 diskuterade de romaner som 
deltagarna upplevde som "för svåra och för tjocka" och från våren 2017 läser 
de noveller i fickformat som deltagarna tycker är bra. Trots detta är det väldigt 
få personer som besöker läsecirkeln.   

AnnaCarin är bibliotekarie med inriktning på mångspråkig verksamhet på 
Stadsbiblioteket och leder Lättläst läsecirkel. Tillsammans med deltagarna 
diskuterar hon antingen böcker skrivna direkt på lätt svenska eller 
skönlitteratur bearbetad till lättläst. De flesta av deltagarna är personer som går 
på senare delen av SFI (Svenska för invandrare) eller SAS (Svenska som 
andraspråk). Enligt AnnaCarin är det ganska spridd åldersgrupp och blandad 
vad det gäller antal män och kvinnor, fast den här terminen var det mest 
kvinnor. Det finns en kärna med 4-5 trogna deltagare.  

Fyra övriga intervjupersoner är deltagare i Lättläst bokcirkel vars namn är 
fingerade i detta arbete enligt konfidentialitetskravet. Av samma anledning 
nämner jag inte vilka länder cirkeldeltagarna kommer ifrån, dock talar jag om 
de geografiska områden där dessa länder ligger. Det grundar sig i att egen 
kultur delvis kan återspegla personernas upplevelse av läsecirkeln och 
läsupplevelse.  

Katarina är psykolog från Sydamerika. Hon har kommit till Sverige för att få 
en forskarutbildning och studerar nu på SFI. Katarina har börjat med 
läsecirkeln för två terminer sedan för att utveckla sin svenska genom att läsa 
och diskutera böcker.   

Hassan kom från Mellanöstern för ett år och nio månader sedan. I sitt hemland 
studerade han företagsekonomi och IT. Just nu studerar han på SFI och vill 
söka masterprogram på universitet i framtiden. Det var hans första gång på 
läsecirkeln.  

Henrik är forskare från Centraleuropa och har bott i Sverige i tio månader. Han 
går inte på svenskakurser utan studerar språket själv genom att läsa böcker och 
besöka språkaktiviteter på bibliotek. Henrik arbetar i Sverige som författare 
och översättare och funderar också på att arbeta på universitetet.  

Fatma är ursprungligen från Sydvästasien och för sex år sedan flyttade hon till 
Sverige. Fatma studerade ett masterprogram på Chalmers och nu arbetar hon 
som utvecklare av mjukvara. 

Efter att ha genomfört intervjuerna insåg jag att samtliga fyra cirkeldeltagare är 
extremt välutbildade personer. Jag är medveten om att den gruppen av 
respondenter inte representerar alla invandrare som folkbibliotek arbetar för 
och med, men det visade sig att det är dessa som söker språkaktivitet i form av 
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lättläst läsecirkel på Stadsbibliotek Göteborg. Detta faktum understryker att det 
finns ett behov av olika mångsidiga studier inom ämnet och att mitt arbete kan 
bidra till det studerade kunskapsområdet. Jag nöjde mig därför med dessa sex 
intervjuer för att mitt syfte inte var att generalisera och nå ett representativt 
urval utan istället var att försöka att förstå fenomenet djupare utifrån olika 
aspekter av deltagarnas erfarenhet. 

4.3 Etik 
I kapitlet "Etik och politik i samhällsvetenskapliga undersökningar" beskriver 
Bryman (2011, s. 131-137) etiska riktlinjer och frågeställningar som gäller vid 
olika faser av en studie. Med det som grund använde jag några grundläggande 
forskningsetiska principer som kan kopplas till semistrukturerad intervju. Först 
och främst , utgående från informationskravet , delade jag ut 
intervjuförfrågningar bland deltagarna under observationstillfället. På pappret 
stod information om undersökningens syfte, detaljer om genomförandet av 
intervjuer och att deltagande är frivilligt enligt samtyckeskravet. Det kravet 
gäller även samtycke till inspelning och hantering av data som deltagarna 
angav. För den skull meddelades i intervjuförfrågan att intervjun kommer att 
spelas in på band och att svar behandlas konfidentiellt. Jag förvarnade 
respondenter både skriftligt och muntligt om att de kan vägra att svara på 
vilken fråga som helst och när som helst kan avbryta intervjun. 
Konfidentialitetskravet som rör intervjupersonernas privatliv och ställer villkor 
för förvaring av personuppgifter tog jag även i beaktande och därför avkodade 
cirkeldeltagarnas namn vid transkribering av intervjuerna. Samma fingerade 
namn använde jag i uppsatsen vid redovisning av studiens resultat. Jag fick 
dock tillåtelsen att namnge biblioteket och de medverkande bibliotekarierna 
med tanke på att vid intresse kan läsaren kontakta dem och kanske få någon 
extra information om aktiviteten. Utgående från nyttjandekravet används 
uppgifterna som respondenterna gav under intervjuerna uteslutande för 
forskningsändamålet. Alla respondenter fick även mitt telefonnummer och e-
postadress och kan kontakta mig vid eventuella frågor och behov.  

4.4 Genomförande av intervjuerna 

I syfte att få information om hur de intervjuade upplever en läsecirkel på lätt 
svenska och med hänsyn till grundläggande råd och vissa praktiska detaljer 
som är bra att ta med vid förberedelsearbete och genomförande av en intervju 
(Bryman, 2011, s. 419-422), började jag med att forma två intervjuguider (för 
bibliotekarier och cirkeldeltagare) med frågeställningar. Intervjuguiderna 
innehöll några få öppna frågor som var uppdelade i teman samt mer specifika 
frågor som komplement till de primära punkterna (se bilaga 1 och 2).  

Intervjuerna med de fyra cirkeldeltagarna genomfördes en person i taget  på 
samma dag i början av maj 2016. Jag föreslog respondenterna att välja tid och 
rum för intervjutillfället och alla var eniga om ett datum och Stadsbiblioteket 
Göteborg som mötesplats. Utfrågningen skedde i en tyst hall med sittpuffar i 
utrymme som används av bibliotekspersonal. Intervjuerna tog mellan femton 
och tjugo minuter. Utfrågningar av bibliotekarierna genomfördes vid två olika 
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tillfällen under samma vecka som intervjuerna med cirkeldeltagarna ägde rum. 
Intervjuerna skedde vid bibliotekariernas arbetsplats, i mötesrum på 
Stadsbiblioteket Göteborg. Varje intervju tog lite mer än en halvtimme.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och jag avstod från att 
göra omfattande anteckningar som kunde störa samtalsflödet. Inspelningen och 
följande noggranna transkribering hjälpte till att behålla alla ord och fraser i 
svar vilket underlättade den följande kvalitativa dataanalysen.  

Med tanke på att det i slutet av intervjun kan finnas en viss spänning efter att 
respondenten har gett mycket personlig information om sitt liv och känner 
tomhet (Kvale & Brinkman, 2014, s. 170), samt att respondenten kan ha kvar 
osagda kommentarer relaterade till undersökningsfrågor (Bryman, 2011, s. 
431), avslutade jag utfrågningen med ett mer informellt samtal.  

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Utifrån uppsatsämnet och studiens syfte valde jag att analysera mitt empiriska 
material med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I början, som Bryman (2011, 
s. 432) föreslår, lyssnade jag på de inspelade intervjuerna flera gånger för att 
bedöma innehållet och sedan transkriberades intervjumaterialet med undantag 
för irrelevanta delar (pauser och småord som inte bedömdes ha betydelse vid 
analys). Detta gav mig möjlighet att kontrollera kvaliteten på materialet, det 
vill säga huruvida empirin stämmer mot undersökningens specifika syfte och 
frågeställningar, samt att påbörja tolkningsarbetet redan under transkribering. 
Samtliga transkriptioner av intervjuerna finns i författarens ägo. 

För att hitta mönster och samband som på ett sammanhängande sätt beskriver 
hur cirkeldeltagarna och cirkelledarna upplever läsecirkel på lätt svenska och 
dess bidrag till folkbibliotekens arbete med integration, använde jag mig av en 
matris – en stor tabell uppdelad i rader och kolumner med olika rubriker (Trost, 
2010, s. 153). Sex rader, en per intervjuperson, rubricerade jag med 
respondenternas fiktiva (cirkeldeltagare) och riktiga (cirkelledare) namn. I 
varje kolumnhuvud skrev jag också en rubrik. Den första kallade jag Bakgrund 
med syfte att samla där information om respondenterna. Nästa sex kolumner 
kallades utifrån funktionerna av socialt läsande: Vägledande, Bildande, 
Gemensamhetsskapande, Frigörande, Politisk och Social. Samtliga dessa 
rubriker försåg jag med nyckelord för funktionernas särdrag för att underlätta 
analysarbetet. Till exempel för rubriken Gemensamhetsskapande var dessa 
nyckelord samtala  om boken,  dela  med sig  av  läsupplevelser  och diskutera 
personliga frågor.  På det sättet fick jag matrisen med rutorna som jag fyllde i 
med respondenternas utsagor vilka jag bedömde som relevanta. Den tekniken 
hjälpte mig att kategorisera empirin i förhållande till den teoretiska ramen.  

För att hitta mönster mellan empirin och teorin och sedan kunna förklara dessa 
mönster använde jag också den deduktiva formen av analys (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 239). Med begreppet socialt läsande och dess funktioner 
som utgångspunkt analyserade jag mitt material och sedan försökte jag att dra 
slutsatser om språkaktiviteten i form av läsecirkel på lätt svenska kan förstås 
utifrån socialt läsande samt kartlägga likheter och skillnader mellan 
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traditionella läsecirklar och läsecirklar på lätt svenska. Med de nya 
kunskaperna blev det även möjligt att få fram material om integration av 
invandrare i samband med deras deltagande i läsecirkel på lätt svenska. Genom 
att analysera deltagarnas och bibliotekariernas upplevelser av aktiviteten 
utifrån teoretisk ram och i koppling till tidigare forskning, försökte jag att 
granska på vilket sätt läsecirkel på lätt svenska  bidrar till integration av 
invandrare i samhället.   
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska material i relation 
till teoretiska begrepp och uppsatsens frågeställningar samt tidigare forskning. 
Vid analys av empirin följer jag den matrisen som redovisades under 4.5. Jag 
förenade dock vissa funktioner av socialt läsande utifrån deras andemeningar. 
Vägledande och bildande funktioner passar ihop med tanke på att de 
tillsammans kan kopplas till läsfrämjande och litteraturförmedling – två 
inriktningar av biblioteksverksamhet som ofta diskuteras i ett sammanhang. 
Både gemensamhetsskapande och frigörande funktioner, genom bokdiskussion 
och delad läsupplevelse, leder till meningsutbyte om det personliga och 
därefter utvecklas deltagares förståelse av omvärlden. Politiska och sociala 
funktioner hör ihop därför att båda handlar om två närliggande koncept: mötet 
och samtal, samt förbinder bokdiskussion, angenäm samvaro och samhörighet. 
Till slut presenteras analys av empirin i koppling till läsecirkelns bidrag till 
integration av invandrare i samhället.  

5.1 Socialt läsande 

"Hej och välkommen", säger bibliotekarien Mirjam och inleder boksamtal med 
att skapa en avspänd atmosfär och stötta invandrare som kan känna sig 
generade på grund av begränsade språkkunskaper och en obekant miljö eller 
situation. Cirkelledaren berättar att hon är ledsen för att hon bara kan två språk 
medan de flesta deltagare kan fler. Om Mirjam handleder cirkeln tillsammans 
med bibliotekarien AnnaCarin, förklarar hon att de två pratar på olika sätt för 
att de kommer från olika ställen i Sverige. Sedan berättar Mirjam att hon själv 
flyttade från Stockholm till Göteborg vid 19 års ålder. En sådan upplyftande 
början tjänar som ett stöd för deltagarna för att skaffa självförtroende inför 
gruppdiskussionen. Att markera deltagarnas goda kompetenser hjälper till att 
bättre förstå sig själv; att accentuera språkskillnaden även mellan infödda 
svenskar hjälper att bättre förstå sin omvärld; att påpeka att också invånarna i 
Sverige flyttar mellan städer och stöter på svårigheter vid byte av bostadsort, 
miljö och vanor hjälper till att förstå relation till sin nya omgivning. 

5.1.1 Vägledning och bildning  

Bibliotekarierna som driver läsecirkeln på lätt svenska väljer inte bara en bok 
att diskutera, utan en läsupplevelse som kan motivera deltagarna att prata om 
boken och fortsätta att delta i aktiviteten. Denna syn på val av böcker till 
gemensam läsning framför både Lundin (2003, s. 23) som har forskat om 
läsningens betydelse i människors liv och Kaya (2016, s. 124) som undervisar 
nyanlända elever. Båda understryker vikt att välja böcker som har något att bita 
i och främjar textsamtal. Bibliotekarien Mirjam berättar att hon väljer böcker 
till läsecirkel som hon själv tycker är bra och som väcker ett bra samtal runt 
innehållet. Meningen är inte att välja boken som alla kommer att gilla, men 
boken som ska vara så spännande att alla har läst den från början till slut. 
Samtalet om "gud vilken dålig bok!" bidrar kanhända även mer till 
diskussionen och följaktligen till språkutveckling än om alla tycker lika och 
inte har så mycket att prata om, betonar Mirjam.   
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Bibliotekarierna håller alltid i minnet att invandrare deltar i läsecirkel för att 
utveckla sin svenska och vid val av böcker lägger Mirjam och AnnaCarin 
märke först och främst till språket. Boken ska vara skriven på lätt svenska men 
inte för lätt så att deltagarna har kvar intresse för språkträning, och inte vara för 
svårt för att läsarna ska behålla entusiasm att läsa färdigt boken. Mirjam lägger 
också tonvikten på att många äldre skönlitterära böcker som är bearbetade till 
lättläst inte är speciellt bra, medan hon föredrar att arbeta med nya böcker som 
är skrivna direkt på lätt svenska och försöker välja dem som är välformulerade.  

För att koppla ihop detta med Rydbecks (2013b, s. 50-51) vägledande och 
bildande funktioner är det viktigt att märka att bibliotekarien AnnaCarin arbetar 
aktivt för att göra deltagarna bekanta med litteratur av olika genrer såsom feel 
good-böcker, deckare och biografier. Mirjam som arbetar på en avdelning med 
facklitteratur försöker också dra paralleller mellan diskuterande böcker och 
annan litteratur.  

Hur reagerar deltagarna på böckerna som de läser på läsecirkeln? Uppskattar 
de stödet i val av den nya läsupplevelse? Till skillnad mot vanliga läsecirklar är 
just språkträning den första iögonenfallande orsaken varför människor deltar i 
den studerade aktiviteten. Det understryker alla fyra respondenter, som 
kommer från olika länder, har olika bakgrunder och erfarenheter, har bott i 
Sverige från tio månader till sex år samt har olika nivåer i svenska språket. 
Katarina, Hassan, Henrik och Fatma har positiva omdömen om böckerna som 
de har läst på läsecirkeln, men för fritidsläsning väljer de litteratur efter egen 
smak. Katarina läser mycket skönlitteratur på engelska, Fatma föredrar 
psykologiböcker om bland annat barnutveckling, Henrik, som läser böcker om 
politik och realistiska romaner, poängterar dessutom att han inte behöver några 
boktips. Böcker som de läser och diskuterar på läsecirkel tjänar snarare som 
hjälpmedel för att utveckla svenska och skapa ett bra samtal. Exempelvis 
erinrar sig Katarina att hon har varit på många språkträffar men ofta pratade 
man där bara om "varifrån kommer du" och "vad gör du i Göteborg" och ibland 
var det svårt att hitta ett tema för samtal med personer som har träffats för 
första gången. Under läsecirkelsträffar stöter de inte på sådana problem, uppger 
både deltagarna och bibliotekarierna.  

I intervjuerna har det framkommit att cirkeldeltagarna inte fäster sin största 
uppmärksamhet på bokens innehåll utan på språknivån av lättlästa texter. 
Hassan som nyligen har börjat studera svenska vill gärna träffas oftare och läsa 
lite enklare och inte särskilt tjocka böcker. Fatma, i sin tur, anser att om man 
läser bearbetade böcker tappar man mycket i jämförelse med originalet, och 
vill gärna läsa och diskutera "vanliga" böcker som är skrivna på enklare 
svenska. I hennes omdöme finns en samklang med vissa språkvetares syn på 
risken som lättlästa böcker bär med sig: invandrarna sätter sin språkutveckling 
på spel om de läser endast förenklade texter (Lundberg & Reichenberg, 2008, 
s. 25). Henrik och Katarina upplever också att de är redo att ta ett steg till och 
börja läsa svensk litteratur i original.  

Cirkeldeltagarna är mest koncentrerade på språkutveckling vilken kompliceras 
för invandrarna av ett behov att anpassa sig till livet i det nya landet, Franzén 
(2009, s. 32) betonar när hon skriver om hinder för språkinlärning. Alla 
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respondenterna saknar möjlighet att prata svenska hemma. Katarina är ledsen 
att hon inte längre kan ta del av samhälls- och kulturliv på grund av 
språkbristet. Hassan kämpar för att bli antagen till masterprogram vid 
universitetet. Trots detta är alla öppna för att upptäcka nya författare och 
litterära verk. Med hjälp av lättlästa texter gjorde bibliotekarierna deltagarna 
bekanta med populära svenska romaner och världsklassiker, kärlekshistorier 
och deckare, roliga och sorgliga berättelser, historier om personer med 
invandrarbakgrund, biografier och reportageböcker. Alla dessa verk var 
spännande att läsa och diskutera med andra deltagare, men en riktig aha-
upplevelse blev Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström (1917-1998), 
erinrar sig både Mirjam och AnnaCarin. Den bildande funktionen, som 
karaktäriseras av att deltagare upptäcker böcker som de annars aldrig skulle 
bekanta sig med, har framkommit med just Fogelströms bok. I många 
avseenden det faktum att deltagarna saknar erfarenhet från skoltid när svenska 
elever läser klassiker och studerar landets historia spelar här stor roll. 
Bibliotekarien berättar: 

Det var det bästa läsecirkelsmötet vi har haft. Det var så himla bra 
prat, just för att det är många som kom till Sverige som inte vet eller 
tror att Sverige också var ett fattigt land, där människor gick från 
landet in till stan för att skaffa arbete, så som många själv upplevde i 
sina hemländer. (Mirjam, 2017) 

En av deltagarna kommer också ihåg den boken under intervjun när jag frågar 
om hon fick veta något nytt om Sverige.  

Ja, många gånger. <…> …när vi läste Mina drömmars stad som 
handlade om svensk historia, om hur fattiga människor var förut, hur 
de flyttade till Stockholm, letade efter jobb, hur svårt livet var på den 
tiden. Så det var väldigt intressant. (Katarina, 2017) 

De intervjuade bibliotekarierna pekar på att flera deltagare uppfattade boken på 
liknande sätt – de har uppskattat att lära sig om Sverige och relaterat bokens 
ämne till sin bakgrund.  

Det är värt att notera att vägledande och bildande funktioner av socialt läsande 
tydligt framkommer i samband med aktiviteten, dock sker detta även vid sidan 
av fysiska cirkelträffar. Bibliotekarierna Mirjam och AnnaCarin berättade att 
det finns människor som inte kan vara med på läsecirkelträffar av olika 
anledningar men som ändå lånar alla böcker som annonseras genom 
stadsbibliotekets webbsida eller läsecirkelns Facebookgrupp. Den sistnämnda, 
som startades av en cirkeldeltagare, blev en överraskande bra 
marknadsföringskanal för litteratur på lätt svenska och ytterligare en metod för 
att nå ut med läsfrämjande arbete bland invandrare.  

Till sist kommer jag tillbaka till funktionerna som Rydbeck (2013b, s. 50-51) 
tillskriver socialt läsande. Den vägledande funktionen som ett stöd i 
hanteringen av det enorma utbudet av litteratur och den bildande funktionen 
som en hjälp till att upptäcka de böckerna som läsare i annat fall aldrig skulle 
bekanta sig med hänger ihop med folkbibliotekens mål för läsfrämjande och 
litteraturförmedling (SFS 2013:801, § 7). Det framstår dock som att deltagarna, 
som ofta inte är bekanta med svensk litteratur, uppskattar bibliotekariers 
handledning vid val av böcker, men värderar de lästa texterna snarare genom 
ett prisma av språk- och kunskapsutveckling än läsupplevelser. 
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5.1.2 Gemensamhetsskapande och frigörande 

Som jag redan har nämnt pratar ingen av cirkeldeltagarna svenska hemma och 
alla av dem har begränsade möjligheter att prata svenska på fritiden. Fatma 
som fick fast anställning för sex månader sedan talar svenska bara på jobbet 
och tycker att inte det är tillräckligt. Hon uppskattar läsecirkelns möjlighet att 
föra ett samtal med andra människor vilka hon har ett gemensamt ämne att 
prata om och för henne är det både intressant och nyttigt att se andra läsares 
perspektiv på böcker. Inte minst viktigt för Fatma är att träffa en svensk 
bibliotekarie som "berättar om samhället". För Hassan, Katarina och Henrik är 
cirkelträffar ett tämligen sällsynt tillfälle att prata svenska i en informell miljö 
och därför en ännu mer värdefull aktivitet. Här utan att bli bedömd för sina 
språkkunskaper och åsikter får invandrarna diskutera och vidga sina 
läsupplevelser, samtala både om boken och "om allt mellan himmel och 
jord" (Mirjam) samt stödja varandra i språkinlärningen.  

Sådana samtal är även uppskattade av cirkelledarna. "Nu kan jag inte säga vad 
det [deltagarnas olika bakgrunder och åsikter] ger deltagarna men mig ger det 
en helt annan bild av texten", berättar AnnaCarin. Under intervjun kommer 
bibliotekarien ihåg ett samtal då boken var ganska enkel och inte gav så 
mycket, men efter en intressant och berikande diskussion kom hon att tycka 
mycket bättre om texten. Bibliotekariernas upplevelse av läsecirkeln tyder på 
att de agerar under ett cirkelmöte både som auktoritativa ledare, ivriga läsare 
och samtalsdeltagare samtidigt. Mirjam bekänner att även om hon försöker  
inte prata för mycket är det ibland så engagerat och roligt under läsecirkeln att 
det är svårt att låta bli. "Jag försöker leda samtalet utan att leda" säger 
bibliotekarien. Enligt min uppfattning bidrar det faktumet, att deltagarna så 
småningom börjar uppfatta cirkelledarna som jämbördiga och aktiva parter i 
diskussionen, till den stämning och miljö som alla medverkande gillar och som 
gör gemensamhetsskapande funktionen av socialt läsande möjligt. Den 
iakttagelsen stämmer överens med Chambers påstående om att engagerade 
boksamtal är en möjlighet att uttrycka sig om annat i livet (2011, s. 128) och i 
fall det till detta fogas förtroende för andra deltagare kommer man till ett annat 
element av gemenskapsfunktionen – att diskutera det personliga.  

Bibliotekarien AnnaCarin anger att ibland hittar deltagarna likheterna mellan 
böckernas teman och egna erfarenheter och delar med sig av sina hågkomster 
och reflektioner. Cirkelledaren tycker att det är en rimlig utveckling av 
diskussionen så länge alla är delaktiga. Bibliotekarien Mirjam markerar också 
att deltagarna brukar relatera bokens innehåll till sin egen bakgrund och ger ett 
exempel när en deltagare liknade händelsen i Mina drömmars stad med sin 
pappas livshistoria. Mirjam poängterar att samtalet under en läsecirkelträff är 
viktigt i sig och det spelar ingen roll om man talar om det personliga så länge 
alla sitter tillsammans och pratar. Snarare tvärtom, tillägger bibliotekarien, och 
säger att möjligheten att fråga mer personliga saker om exempelvis hemlandet 
och familjen är ett tecken på att människor har förtroende för varandra och för 
cirkelledaren och att deltagarna är bekväma att få en sådan fråga.  

Gemensamhetsskapande funktionen och dess element såsom att samtala om 
texten och läsupplevelser samt relatera temat i boken till händelser i egna liv 
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ligger i linje med de tre grundkomponenterna vilka Chambers markerar som 
ingredienser av social läsning i form av bokcirkel (2011, s. 135-140). Den 
första, utbyte av entusiasm, sker när cirkeldeltagarna vågar dela med sig av 
sina läsupplevelser utan rädslan att säga fel både vad det gäller åsikter och 
språkkunskaper. Fatma accentuerar friheten att samtala om böcker på 
läsecirkeln: "det finns inte fel eller rätt, man respekterar bara varandra" och "de 
förväntar inte att jag pratar perfekt…". Den andra, utbyte av frågetecken, sker 
när deltagarna har mod till att fråga om det som var svårt att förstå i texten. När 
det rör sig om invandrare som aktivitetens målgrupp föder texterna ännu mer 
frågor: inte bara angående handlingen i en bok utan också om obekanta ord, 
uttryck och idiom samt om främmande traditioner och seder. I detta fall är det 
just socialt läsande som hjälper till att hitta svar: genom att tillsammans 
diskutera böcker hjälper deltagarna varandra att skaffa förståelse samhället. 
Samtidigt övar invandrarna "att använda de nya ord ur boken <…>  när vi 
pratar om det vi har läst", framhäver Katarina. Den tredje komponenten, utbyte 
av kopplingar, sker när samtalsmedlemmar drar paralleller mellan händelser i 
texten och andra litterära verk, sin egen verklighet eller minnen. Det är 
intressant att lägga märke till hur respondenterna upplever den sidan av 
samtalet. Båda bibliotekarier påstår att under ett boksamtal kommer deltagarna 
alltid på andra ämnen samt återvänder till sina erfarenheter och tankar 
(AnnaCarin, Mirjam). Samtidigt är Katarina och Henrik säkra på att de inte 
pratar om något annat när de diskuterar böcker eller åtminstone pratar lite om 
andra saker som ändå rör bokens innehåll. Jag är benägen att instämma med 
Rydbeck (2013b) som förklarar det fenomenet på följande sätt: "Med omvägen 
över boken går det [att prata om andra, kanske intima saker] lättare eftersom 
man kan sätta innehållet i relation till sig själv och sina erfarenheter men 
samtidigt hålla en viss distans till det personliga och privata genom att det är 
just boken som diskuteras" (s. 50-51). 

Rydbeck (2013b, s. 51) utvecklar det sociala perspektivet på läsning och 
urskiljer en frigörande funktion av gemensamt boksamtal. Den kan betraktas 
som en följd av att diskutera de personliga frågorna under en läsecirkelträff. 
Cirkelledaren Mirjam nämner ett exempel när boksamtal bidrog till att hjälpa 
cirkeldeltagarna att bättre förstå sig själv, sin omvärld och relation mellan det. 
När deltagarna fick som uppgift att diskutera en faktabok om svenska högtider 
väckte det en bra och givande diskussion. De talade om hur firar man jul i de 
länderna vilka invandrarna har kommit ifrån och hur det fungerar för 
muslimska familjer som inte firar den kristna högtiden men vars barn går i 
svenska skolor till exempel. Sådana diskussioner ger inte bara rena kunskaper 
om olika traditioner utan medverkar också att forma förförståelse om andra 
människors livsomständigheter och lär cirkeldeltagarna hur man kan bete sig i 
olika situationer. Den frigörande funktionen av boksamtal kan jämföras med 
Kayas (2016) syn på skönlitteraturens betydelse i identitetsutveckling. 
Författaren menar att läsarna utvecklas när de kopplar textsamtalet till sina 
egna kulturella bakgrunder och varandras erfarenheter (Kaya, 2016, s. 119). 
Fatma bestyrker forskarnas slutsatser när hon säger att "…det är bra att lära 
känna människor från olika länder som är ändå i samma situation som jag 
[invandrad], så att man kan förstå varandra bättre".  
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Där igenom överenss tämmer samt l iga e lement som u tmärker 
gemensamhetsskapande och frigörande funktion av socialt läsande med 
cirkeldeltagarnas uppfattningar och upplevelser. Intervjusvaren visade dock att 
varje element framkommer på lättläst läsecirkeln i olika grad för olika 
respondenter. Bland dessa element finns möjligheten att tillfredsställa behov av 
att diskutera texten och läsupplevelser samt diskutera personliga frågor som 
man vågar prata om tack vare boken som står i fokus för samtalet och tack vare 
den starka gemenskapen bland cirkeldeltagarna. Rydbeck (2013b, s. 50) 
tillskriver dessa möjligheter den gemensamhetsskapande funktionen. Den 
frigörande funktionen utgörs i viss mån av den gemensamhetsskapande och går 
ut på att cirkeldeltagare bättre förstår sig själva, sin omgivning och förhållandet 
till den (ibid., s. 51). 

5.1.3 Politisk och social  

Trots att cirkeldeltagarnas språkkunskaper blir bättre och invandrarna växer 
relativt snabbt ur förenklade texter, uppskattar alla respondenter cirkelträffar 
och planerar att besöka aktiviteten i framtiden. Det faktum att alla respondenter 
är nöjda med läsecirkeln på lätt svenska och ofta föredrar den framför andra 
språkaktiviteter understryker att formatet och idén av socialt läsande uppfyller 
invandrarnas behov. Katarina resonerar att på språkträffar som hon också 
tycker är roliga, samlas vanligen för varandra obekanta personer och det är 
svårt att direkt hitta ett tema att prata om. På läsecirkeln däremot får deltagarna 
lära känna varandra under en viss tid och träffas under gemytliga förhållanden. 
Katarina betonar att läsecirkeln ger henne möjlighet att vara med och umgås 
med personer som har liknande intressen. Bibliotekarien AnnaCarin nämner 
också att deltagarna brukar prata med varandra före och efter cirkelträffar och 
inte nödvändigtvis om de lästa böckerna. Henrik, som uppskattar läsecirkeln 
och bibliotekariens insats i samtal, är ändå bedrövad att han inte alltid lyckas 
prata tillräckligt mycket under en cirkelträff. Deltagaren funderar på att det är 
kvinnor som pratar mest och att han inte avbryter dem för att dela med sig av 
sin läsupplevelse. Henrik bedömer dock inte läget som hopplöst utan föreslår 
att cirkelledaren skulle behöva ställa mer frågor så att alla kan prata mer. 
Mannen lägger till att han ändå ska fortsätta delta i läsecirkeln. 

Dessa intervjuexempel tyder på att mer privata, icke offentliga aktiviteter är 
nödvändiga och uppskattade av invandrarna. Behovet kan utgå både från 
personliga egenskaper av varje enskild deltagare (försynta, blyga, osäkra på sig 
själva) och det som Franzén (2009, s. 60-61) kallar för invandringens kris 
(social skam, förlust av autonomin, identitet, språk, kontaktnät och omgivning). 
Lättläst läsecirkel, som är annorlunda i jämförelse med offentliga aktiviteter 
och inte förknippas med politiska rörelser, gör det ändå möjligt för personer 
med invandrarbakgrund att delta i samhällslivet. Till exempel  är traditionella 
läsecirklar inte tillgängliga för personer med annat modersmål än svenska 
medan läsecirkel på lätt svenska erbjuder möjligheter att både diskutera böcker 
och ha personliga diskussioner oavsett deltagarnas ursprung, språkkunskaper 
och allmänbildning. Läsecirkeln på lätt svenska är även en annorlunda 
verksamhet i förhållande till andra språkaktiviteter. Bibliotekarien Mirjam 
förklarar att deltagande i läsecirkeln ger invandrarna möjlighet att prata 
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svenska i mindre grupper än det brukar vara på språkträffar eller på 
språkkurser.  

När alla respondenter, både bibliotekarier och invandrare, berättar om 
läsecirkeln på lätt svenska, säger samtliga att det är roligt. Det är roligt att prata 
med meningsfränder, bekvämt att vara med där alla förstår varandra, trevligt att 
träffa glada och intressanta människor. Stämningen är så lättsam och vänlig att 
man ibland vill ha lite kaffe och te till boksamtalet, beskriver bibliotekarien 
AnnaCarin samtalsklimatet under en läsecirkelträff och erinrar sig att en tjej 
bjöd deltagarna på hembakade småkakor vid ett av cirkeltillfällena. Det 
framgår av intervjusvaren att för cirkeldeltagarna har den sociala funktionen av 
gemensam läsning stor betydelse. Dessutom ligger den aspekten ofta långt upp 
på skalan av anledningar till läsecirkelbesök.  

Bibliotekarien AnnaCarins svar på frågan om varför deltagarna besöker  
läsecirkeln stämmer väl överens med Rydbecks (2013b, s. 51) syn på social 
funktion av socialt läsande. AnnaCarin förklarar: "Jag tror många kommer för 
läsningen men också för social funktion, precis som man gör på språkkaféerna, 
det är en kombination." Bibliotekarien Mirjam håller med den synpunkten och 
talar om att ibland kommer människor som inte har läst boken på grund av till 
exempel begränsade språkkunskaper, men som också vill vara med, och det får 
de. Även om invandrarna inte kan delta på samma sätt, kan de höra svenska 
vilket är bra och givande för språkinlärningen. Bland annat känner de sig 
delaktiga och har det roligt tillsammans.  

Katarina som är en ständig medlem av läsecirkeln på lätt svenska håller med 
om att cirkelträffar bidrar till invandrares samhällsliv, men betonar att 
aktiviteten är bra som komplement till annan sysselsättning. För dem som är 
ensamma i det nya landet och inte har nära anhöriga och vänner, inte går i 
skolan, saknar hobby etc., räcker det inte att träffas på läsecirkel en gång i 
månaden, anser Katarina. Samma sak medger Hassan som är den enda av fyra 
respondenter som bor ensam och som tar varje chans att prata svenska och 
umgås med människor. Han vill gärna besöka läsecirkeln oftare. Fatma som har 
bott i Sverige i sex år och har väldigt bra kunskaper i svenska uppskattar även 
socialt möte kring lättläst litteratur. Hon förklarar: "…jag träffar människor 
som är medvetna om att jag nyligen har börjat prata svenska och de förväntar 
inte att jag pratar perfekt och förstår allt". Respondentens svar stämmer väl 
överens med Franzéns (Franzén, 2009, s. 35, 37) syn på faktorer som påverkar 
språkinlärning och integration. Till starkt psykologiskt och praktiskt hinder 
räknar forskaren brytning, som invandrarna ofta skäms över, och i viss grad 
fattigt nytt språk i jämförelse med modersmålet. Den osäkerheten i umgänge 
dämpas genom deltagande i läsecirkeln där alla är "medvetna" och "förstår 
allt", och deltagarens läsglädje förstärks genom en angenäm samvaro.  

Därigenom lägger deltagarna stor vikt på andra funktioner av socialt läsande än 
bara dem som rör själva läsningen, läsupplevelserna och språkutvecklingen. 
Bland dessa är sociala och politiska funktioner. Det sätt på vilket Rydbeck 
(2013b, s. 51) beskriver den sociala funktionen överensstämmer med 
händelseförlopp på lättläst läsecirkeln: läsargemenskapen ger möjligheten att 
möta och umgås med personer med samma intressen och få ut mer av 
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läsningen i den trevliga atmosfären som råder på cirkelträffar. Med avseende på 
den politiska funktionen, vilken i vår tid kan betraktas som ett slags 
motoffentlighet (Rydbeck, 2013b, s. 51), framstår läsecirkel på lätt svenska 
som ett alternativ till mer offentliga och officiella aktiviteter för såväl infödda 
svenskar som invandrare. Den politiska funktionen samspelar också med den 
frigörande funktionen för att mindre offentliga aktiviteter är inte bara 
angelägna i sig men leder till förtroende mellan trogna deltagarna och väcker 
lust att dela med sig av mer personliga upplevelser.   

5.2 Integration 

Trots att integration i min studie definieras som individens subjektiva känsla 
och upplevelse av deltagande i samhällslivet (se kap. 3.1), valde jag att inte 
fråga läsecirkelns deltagare direkt om de känner sig som en del av det svenska 
samhället. Det är en väldigt bred och mångsidig fråga medan mitt studiesyfte är 
just deltagarnas upplevelse av läsecirkeln och dess roll i integration av 
invandrare i samhället. Jag ställde dock några frågor om cirkelns roll i 
integrationsprocessen till bibliotekarierna som utvecklar aktiviteten med avsikt 
att hjälpa besökare att förbättra sina språkkunskaper och integrera sig i Sverige.     

Både Mirjam och AnnaCarin anser att läsecirkel på lätt svenska är ett "ultimat 
sätt" som ett led i folkbibliotekets arbete i strävan att bidra till integration av 
invandrare. Läsecirkelns huvudmål är framförallt språkträning och språket är 
viktigt i vilket samhället som helst, förklarar AnnaCarin och konstaterar, att 
behärska språket är både en demokratifråga och – i förlängningen – integration. 
Språket är viktigt, upprepar alla deltagare av läsecirkeln. "För att kontakta 
människor, för att kunna studera och jobba här  [i Sverige]" (Hassan); "för att 
kunna leva här [i Sverige] och prata med människor" (Henrik); "för att kunna 
förstå samhället, förstå vad som händer" (Fatma); "för att vara med i samhället, 
att prata med människor, att hjälpa dig med intervju […] och kunna 
läsa" (Katarina). Oberoende av om forskare betraktar integration som en 
process genom vilken invandraren fullständigt börjar medverka i samhällslivet 
(Integrationsverket, 2004, s. 30) eller som individens subjektiva upplevelse av 
tillhörighet till samhällslivet (Ahmadi, 2000, s. 175), är språket det viktigaste 
första steget på väg till integration enligt respondenternas uppfattningar.  

Att prata svenska är ett av de bästa sätt att utveckla språket, menar deltagarna 
av läsecirkeln på lätt svenska. Som jag skrev tidigare, pratar inte någon av dem 
svenska hemma och många saknar språkträning i sin vardag. Samtliga 
respondenter uppskattar läsecirkelträffar för just det sociala samspelet som 
språkaktiviteten innebär. För det första, att diskutera böcker med andra läsare 
är en utmärkt möjlighet "att kombinera läsa, lyssna och prata […] att öva uttala 
och upprepa de ord, som man har läst i boken", berättar Katarina om den 
kognitiva processen som läsecirkeln bidrar till. För det andra, att prata svenska 
är ett trevligt sätt att känna sig delaktig i samhällslivet. Deltagarna träffas på en 
offentligt plats i en trivsam miljö – på ett folkbibliotek. De har gemensamma 
intressen och ambitioner – att läsa och utveckla svenska. De bygger samtalet 
kring boken som alla läst vilket lätt övergår till andra ämnen, bland annat till 
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det personliga – kännetecken på att de trivs på cirkelmötena och har förtroende 
för varandra och för cirkelledaren.  

Läsecirkel på lätt svenska tillfredsställer invandrarnas behov av deltagande i 
socialt liv medan de ännu inte kan ansluta sig till de aktiviteter som kräver 
djupare kunskaper i svenska språket och grundlig orientering i tillvaron. 
Katarina berättar att kulturellt liv är väldigt viktigt för henne och hon saknar 
möjlighet att gå på teater och förstå vad människor pratar om. Lättläst 
läsecirkel låter dock henne bekanta sig med nya människor, diskutera det lästa 
och dela med sig av sina upplevelser. Hassan uppskattar att andra deltagare 
alltid är redo att förklara något ord eller begrepp ur boken som är okänt för 
honom – deras hjälp gör aktiviteten tillgänglig för mannen som går på den 
första grundläggande kursen i svenska och bara börjar läsa böcker på lätt 
svenska. För Fatma, som pratar flytande svenska, är det fortfarande bekvämt att 
diskutera det lästa med dem som inte ställer höga krav på hennes 
språkkunskaper och överser med möjliga språkfel. Henrik tycker om att en 
bibliotekarie leder samtalet och önskar att hon ställer fler frågor till varje 
person så att alla känner sig delaktiga. Sådana träffar är också ett steg på väg 
till integration i samhället, när alla, oberoende av yttre sociala villkor såsom 
inkomst eller sysselsättning, samt oberoende av härkomst, känner sig 
involverade i en gemensam verksamhet. Redan på den nivån framkommer det 
at t "olika grupper i samhället möts och har et t utbyte med 
varandra" (informationsverige.se, u.å.). Som resultat skapar deltagarna tilltro 
till sina egna språkförmågor och självförtroende.  

Mirjam lägger till några attribut av läsecirkelträffar som hjälper invandrare att 
integrera sig i Sverige: man läser om svensk historia, man bekantar sig med 
nutida författare. Man pratar också runt boken och dess innehåll "så att ibland 
får jag ge en bakgrund till varför det var skrivet", kompletterar AnnaCarin. Allt 
detta tjänar som bildningsmedel och gynnar kunskapsutveckling och förståelse 
av det nya samhället som invandrare bor i. Detta är också ett av många steg till 
att känna tillhörighet i samhället.   

Det är viktigt att lägga till hur vakna bibliotekarier är och planerar sin 
verksamhet med omtanke om läsare med invandrarbakgrund. AnnaCarin, 
handledare till Lättläst bokcirkel, blev inspirerad av en spännande diskussion 
om Mina drömmars stad och nu utvecklar hon idén om att ta svenska berättare 
som tema för läsecirkeln i höst. Moa Martinsson (1890-1964), Selma Lagerlöf 
(1858-1940), Vilhelm Moberg (1898-1973) och andra klassiker kan hjälpa 
läsare att förstå samhället och berätta om en stor period i svensk historia, vad 
förhoppningvis blir både intressant och givande för invandrade. Samtidigt 
Mirjam, ledare till Fortsätt läsa lätt planerar läsecirkeln med redan omtyckta 
Fogelströms böcker i höst. Det blir två nyheter till. Den första är möjlighet att 
läsa böcker i alla format som finns: på lätt svenska, som ljudbok, som vanlig 
roman eller kanske se filmen eller tv-serie. Den andra är ett uppslag att 
marknadsföra aktiviteten bland läsare av både lättlästa och vanliga böcker, vad 
förvandlar läsecirkeln till en slags integrations projekt. 

…du kommer för du vill lära dig mer svenska men du får också möta 
människor som har svenska som modersmål. …vi möts över samma 
bok och vi diskuterar det, och det spelar ingen roll om jag vet att du 
läst den på lätt svenska eller inte <…> utan det viktigt att vi pratar om 
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den här boken tillsammans. Det blir integration, det blir en förståelse 
för de som inte har språket lika lätt som mig själv, och de som inte har 
svenska som modersmål får ett möte med människor mer en bara 
cirkelledaren… (Mirjam, 2017) 

Detta initiativ är dagsaktuellt och motsvarar stämningen bland en del av 
cirkeldeltagarna. De som har goda kunskaper i språket, som Fatma till 
exempel, funderar över att välja läsa vanliga svenska böcker men vågar ändå 
inte att ansluta sig till den traditionella bokcirkeln. Katarina som också känner 
att hon måste göra ett steg till och läsa svenska romaner i original, tycker dock 
inte att läsecirkeln på lätt svenska skall byta bearbetad litteratur till 
originaltexter. Hon resonerar att "det är ju mål att hjälpa människor som inte 
pratar svenska tillräckligt bra för att läsa vanliga böcker" och tillägger att det är 
utmärkt om "i framtiden ska alla känna samma sak som jag: nu kan jag läsa en 
vanlig bok". På det sättet blir läsecirkeln av det nya formatet i hög grad 
intressant och givande för personer med invandrarbakgrund, som inte fastnar i 
befintligt språkläge utan vågar "att komma ut" och diskutera läsupplevelser 
med människor som har svenska som modersmål – ett bidrag till integration av 
invandrare.  
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6. Avslutande diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet och analysen i ljuset av teorin och 
forskningsfrågorna besvaras. Därefter förs en diskussion kring mitt 
tillvägagångssätt och fortsatt forskning. 

6.1 Socialt läsande  

Genom att studera orsakssammanhang bakom deltagarnas och bibliotekariernas 
upplevelser av läsecirkel på lätt svenska och relatera dem till uppsatsens teori, 
har jag försökt besvara min första forskningsfråga: 

Hur kan en språkaktivitet i form av läsecirkel på lätt svenska 
förstås utifrån begreppet socialt läsande och dess funktioner?  

Läsecirkel på lätt svenska är ursprungligen en klassisk biblioteksaktivitet som 
dock förenar både språkträning, litteratur på lätt svenska och boksamtal. Min 
studie visade att aktiviteten har alla funktioner av socialt läsande (Rydbeck, 
2013b, s. 50-51), men i materialet framkommer dessa i något andra 
proportioner än i övriga läsargemenskaper. Analys av det empiriska materialet 
ledde till flera slutsatser om samband mellan funktioner av socialt läsande och 
språkaktivitet i form av läsecirkel på lätt svenska.  

Vägledande och bildande funktioner, som i vanliga fall kopplas till 
läsfrämjande och litteraturförmedling, förvandlas på läsecirkel på lätt svenska 
till stöd vid språk- och kunskapsutveckling, där litteratur tjänar som hjälpmedel 
vid språkträning och ger upphov till samtal. Invandrare besöker läsecirkeln 
framförallt för språkets skull medan de förblir trogna till sina olika 
litteraturpreferenser i fritidsläsning. Deltagarna blir ändå inspirerade till nya 
läsupplevelser, speciellt om det hjälper dem med att lära mer om Sverige, dess 
historia och traditioner.  

Gemensamhetsskapande och frigörande funktioner, som tillfredsställer 
deltagares behov av att diskutera boken, läsupplevelser och personliga frågor 
samtidigt med att bättre förstå både sig själv, sin omvärld och relationen till 
den, har i olika proportioner kvar sina roller på lättläst läsecirkel. Det finns 
dock ett avsteg i sistnämnda fall – samtalet ägnar vanligen mer tid åt att 
diskutera det nya och personliga för invandrare såsom språkbruk, begrepp, 
företeelser, egna hågkomster, än bokens innehåll i sig.  

Politiska och sociala funktioner, som gör det möjligt att möta och umgås med 
meningsfränder och ta mer av läsning och otvunget samtal i en trevlig och 
informell miljö, framkommer helt och hållet även på läsecirkel på lätt svenska. 
Dessa funktioner av socialt läsande är oumbärliga för deltagare med 
invandrarbakgrund som saknar medverkan i kultur- och samhällsaktiviteter på 
grund av språkbrist och/eller osäkerhet på sin språkliga förmåga. För att 
understryka betydelsen av den sociala funktionen vill jag uppmärksamma att 
för invandrare är cirkelträffar ofta den enda möjligheten att prata svenska på 
fritiden i Sverige, enligt mina respondenters utsagor. 

Social läsning på lättläst läsecirkel ser därför i viss omfattning annorlunda ut än 
Rydbecks definition av socialt läsande som dialog mellan läsare om litteratur 
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och läsupplevelser (Rydbeck, 2013a, s. 115) vilken inkluderar fem 
dominerande element i konceptet: boken, läsningen, mötet, samtalet och 
läsupplevelsen (Rydbeck, 2013b, s. 38). Kommunikationen mellan deltagarna 
av läsecirkel på lätt svenska byggs däremot huvudsakligen, och med konkret 
syfte, kring språket och språkträning. Läsupplevelsen som framkommer vid de 
flesta cirkeltillfällen kopplas ändå snarare till kunskapsutveckling med tanke på 
att invandrare ofta saknar kunskaper om företeelser och fenomen som inte 
finns i deras hemland men är allmänt kända i det nya landet. Lika viktig är 
rollen av andra deltagare på lättläst läsecirkel – en angenäm och informell 
samvaro på svenska uppskattas av många invandrare. Således kan jag dra 
slutsatsen att socialt läsande som sker på läsecirkel på lätt svenska inkluderar 
fem dominerande element i konceptet: språk, språkträning, mötet, samtalet och 
kunskapsutveckling.     

Med förankring i min förståelse av det studerade fenomenet utifrån teorin om 
socialt läsande och dess funktioner har jag försökt ge svar på den andra 
forskningsfrågan: 

Hur ser likheter och skillnader mellan traditionella läsecirklar och 
läsecirklar på lätt svenska ut? 

Både läsecirkel på lätt svenska och läsecirkel där man diskuterar "vanliga" 
böcker baseras på möte och samtal om läsupplevelser. Läsecirkel på lätt 
svenska, som i själva verket är en språkaktivitet som har syfte att stödja 
invandrare att lära språket, få tillgång till information och nya kunskaper samt 
integreras i samhället, verkar dock vara en mer omfattande och praktisk 
verksamhet. Invandrare som har egna livserfarenheter, personliga litterära 
smaker och, det viktigaste, behov av att integrera sig i det nya landet reagerar 
starkare på de pragmatiska konsekvenser som text och läsning ger. De reagerar 
inte på boken i sig och den rena läsupplevelsen för nöjes skull utan på 
möjligheten att utveckla språket och få nya kunskaper om samhället de valde 
att bosatta sig i. Liknande effekter av att läsa och samtala kring skönlitteratur 
med just nyanlända elever beskriver Kaya (2016, s. 125) – det bidrar till att 
"stärka elevernas medvetenhet om det egna kulturarvet samtidigt som vi alla 
blir delaktiga i vårt gemensamma kulturarv".    

6.2 Integration 

Genom att behandla de mönstren som jag utforskat vid analys av deltagarnas 
och cirkelledarnas inställning till biblioteksaktiviteten, har jag försökt besvara 
min tredje forskningsfråga: 

På vilket sätt bidrar läsecirkel på lätt svenska till integration av 
invandrare i samhället utifrån deltagarnas och bibliotekariernas 
upplevelse av aktiviteten? 

I min studie valde jag att betrakta integration som ett tillstånd och en känsla av 
tillhörighet till det svenska samhällslivet. Utifrån intervjuer med deltagarna kan 
jag dra slutsatser om att det är en känsla som skapas av olika vardagliga 
möjligheter: att förstå vad grannar pratar om och att kunna småprata med 
personal i butiken. En känsla som byggs på potential till personlig utveckling: 
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att gå på kulturevenemang och att utbilda sig och vara verksam som specialist. 
En känsla som byggs på glädje av möten med andra människor: att lära känna 
varandra och att dela med sig av sina upplevelser. Det är inte ett enkelt mål att 
lyckas med det och bli en del i samhället om man har invandrarerfarenhet som 
bär med sig mänskliga och psykologiska hinder samt språkligt och kulturellt 
avstånd.  

Ett eller flera biblioteksbesök löser inte alla problem som invandrare stöter på 
vid processen av integrering i ett nytt land. Men vissa biblioteksverksamheter 
är ändå till stor hjälp just för personer med invandrarbakgrund. Stadsbibliotek 
Göteborg arrangerar flera olika aktiviteter på lätt svenska och bland annat två 
läsecirklar med tanke på det ökande antalet invånare med annat modersmål än 
svenska. Denna aktivitet verkar för integrering på flera mångsidiga sätt. För det 
första – och kanhända det viktigaste – bidrar läsecirkel på lätt svenska till 
integrationsprocessen genom att hjälpa med den fundamentala grunden – 
språket. Att först läsa och sedan höra och uttala nya ord och uttryck under 
aktiviteten bidrar på ett värdefullt sätt till språkträningen. Språket öppnar i sin 
tur dörrar för invandrare till ett nästan obegränsat antal möjligheter i det 
svenskspråkiga samhället.  

För det andra påverkar läsecirkel på lätt svenska somliga faktorer som har 
betydelse för både språkinlärning och integration. Genom att läsa litterära verk 
av bland annat svenska klassiker och moderna författare blir det kulturella 
avståndet mindre för deltagarna, och genom att diskutera det lästa både med 
andra närvarande och de svenska cirkelledarna skapar deltagarna bättre 
förståelse för de företeelser och fenomen som finns i det nya landet. 
Deltagande i läsecirkel på lätt svenska minskar också hämningar och osäkerhet 
på sig själv som orsakas av språkbarriären vid samtal på svenska. Med hänsyn 
till det förväntas det enligt aktivitetens idé att invandrare så småningom växer 
ur förenklade texter och vågar medverka i de ordinarie bokcirklar som 
arrangeras på biblioteket. Intervjuerna med deltagarna visar dock att det inte 
alltid fungerar. Däremot läser en del av respondenterna svårare texter på 
svenska efter sin smak vid sidan av aktiviteten, och fortsätter att delta i lättläst 
läsecirkel och diskutera böcker med dem som inte har höga förväntningar på 
deras språkkunskaper och har förståelse för deras livssituation. Genomförande 
av det nya uppslaget om en läsecirkel där personer med invandrarbakgrund och 
infödda svenskar möts och diskuterar samma bok (som de har läst i det mest 
lämpliga formatet [original, lättläst etc.]) kan förhoppningsvis i viss mån lösa 
det ovannämnda problemet och bli en bro till det svenska samhället samt bidra 
till känslan av tillhörighet till samhällslivet.  

För det tredje bidrar en läsecirkel på lätt svenska redan som den är till 
invandrarnas samhällsliv i det nya landet. Medan personer med annat 
modersmål än svenska ännu inte kan medverka i de aktiviteter som ställer höga 
krav på språkkunskaper och orientering i tillvaron, är lättläst bokcirkel ett 
lättillgängligt sätt att känna sig delaktig i det sociala livet. Gemytlig stämning, 
givande diskussioner, nya upplevelser och bekantskaper skänker en känsla av 
samhörighet och gemenskap. Bristande språkfärdigheter skapar i detta fall inte 
segregation utan integration mellan personer som kommer från olika stater, 
pratar olika språk men har valt ett och samma land att flytta till. Jag kan således 
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dra slutsatsen att aktiviteten också bidrar till att stärka identitetsutveckling och 
minska främlingskap.  

Därigenom är en läsecirkel på lätt svenska en gynnsam och tämligen universell 
aktivitet som förenar integrationsarbete, demokratiinsats och klassisk 
biblioteksverksamhet som läsning av skönlitteratur. En aktivitet som stödjer 
invandrarna i språkutveckling och gör nytta och nöje av socialt läsande 
tillgänglig för dem som inte har svenska som modersmål. En aktivitet som är 
nödvändig och omtyckt bland deltagarna och som därför måste fortsätta 
utvecklas med hänsyn till besökarnas behov och önskemål samt ny forskning 
inom biblioteks- och samhällsvetenskap.  

Det är viktigt att ha i åtanke att, enligt resultatet av min studie, aktiviteten i 
form av läsecirkel på lätt svenska bara lockar en viss grupp av invandrare – de 
ambitiösa och välutbildade. I enlighet med bibliotekslagen  (SFS 2013:801) är 
det dock viktigt att folkbiblioteksverksamhet strävar efter att nå samtliga 
invandrargrupper, och biblioteken gör detta genom att erbjuda många andra 
aktiviteter med invandrare som målgrupp.  

6.3 Reflektioner om tillvägagångssätt och fortsatt forskning  

I detta avsnitt vill jag belysa och diskutera urvalet av respondenter och 
resultatens begränsningar. Trots att jag fick intervjua samtliga deltagare som 
var med på läsecirkelträffen då jag besökte den, och de alla hade olika 
bakgrund och olika kunskapsnivåer i svenska, uppfattade jag senare att det 
ändå var en tämligen homogen grupp människor. Alla deltagarna var 
välutbildade och strävade efter att utveckla sina språkkunskaper för att få ett 
intressant och kvalificerat arbete. De fyra personerna är inte representantiva för 
alla invandrare utan snarare bara en del, den delen som föredrar att diskutera 
litterära verk och dela med sig av sina läsupplevelser samt väljer socialt 
läsande som ett sätt att träna svenska. Går det i detta fall att prata om 
tillförlitlighet i studiens resultat och slutsatser utifrån studiens syfte och frågor? 
Jag vågar svara ja. Det finns stora beröringspunkter mellan cirkeldeltagarnas 
påståenden om deras upplevelser av aktiviteten, som stämmer överens med 
cirkelledarnas iakttagelser och utsagor. Därtill stödjs mina slutsatser av tidigare 
forskning i närliggande ämnen som berör socialt läsande. Allt detta pekar på att 
även om jag har valt andra respondenter bland deltagare av läsecirkeln på lätt 
svenska, skulle jag troligen fått liknande resultat.  

En annan fråga är: varför lockar läsecirkel på lätt svenska inte andra kategorier 
av invandrare än dem som är välutbildade? Det är en komplicerad fråga att 
svara på utan att göra jämförande analys av olika aktiviteter som invandrare 
medverkar i. Jag antar dock att orsakerna kan vara några av de faktorer som 
Franzén (2009, s. 32-40) anser påverkade språkinlärning och som enligt min 
uppfattning även kan kopplas till högre utbildning. Bland dessa är vana att 
studera språk, en viss kulturell bakgrund samt motivation att stanna länge i det 
nya landet och få arbete. Den iakttagelsen om lättläst läsecirkelns deltagare kan 
även sättas i samband med Rydbecks (Andersson, 2017) syn på deltagare av 
traditionella läsecirklar, vilka också ofta består av välutbildade personer. 
Följaktligen behövs det en djupare undersökning av frågan om inställning till 
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socialt läsande av andra målgruppers representanter, innan mängder av 
likartade biblioteksaktiviteter såsom läsecirkel på lätt svenska arrangeras. Ny 
och mer omfattande forskning, som innefattar analys av olika språkaktiviteter 
och dess deltagares upplevelse av dessa aktiviteter, skulle möjliggöra slutsatser 
om hela gruppen, nå icke-användare och bidra till det demokratiska samhällets 
utveckling.  

Min observation av en läsecirkelträff på Stadsbiblioteket Göteborg var endast 
av förberedande karaktär med syftet att skapa kontakt med deltagarna och 
rekrytera intervjupersoner. Det visade sig emellertid att den insamlingsmetoden 
även kunde spela en avgörande roll i forskning om bokcirklar. Enligt mina 
iakttagelser betedde sig cirkeldeltagarna mer frigjort och naturligt under 
observationstillfället än under intervjuerna där respondenterna agerade 
försiktigt och befann sig i underordnad ställning. Meningen är att personer som 
uppehåller sig i en välbekant miljö känner sig säkrare och uppför sig mer öppet 
och förtroligt, speciellt om observatören också deltar i diskussionen och 
uppfattas av andra individer snarare som en av deltagarna än en forskare. 
Användning av observation som en insamlingsmetod i forskning om lättlästa 
läsecirklar kan ge mer nyanserad och opåverkad material för analys och bidra 
till nya strategier i folkbiblioteks arbete med integration av invandrare. Mitt 
förslag stödjs även med en av de intervjuade bibliotekarierna, som menade att 
det skulle vara intressant och nyttigt att göra en observation för att utveckla 
hennes roll som samtalsledare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide för bibliotekarier 

Om läsecirkeln  

1. Hur kom det sig att ni startade läsecirkeln på lätt svenska? (När och varför?) 

2. Vilka mål har läsecirkeln? 

Om böcker 

3. Hur väljer du böcker till läsecirkelträffarna? (Tema, genre, skönlitteratur, 
facklitteratur, poesi?) 

• Varför just lättlästa böcker?  

• Vilka av dem väcker mest intresse hos deltagarna?  

Om deltagare  

4. Kan du berätta om cirkeldeltagarna? 

• Varför tror du att deltagarna är med på läsecirkeln?  

• Hur många ingår i gruppen? Hur trogna är de? Hur ofta kommer nya? 

• Märker du framgång i språket hos stamdeltagare av läsecirkeln?  

• Är alla lika aktiva vid diskussionen?  

• Hur påverkar deltagarnas olika kulturella bakgrunder förståelsen av 
textens innehåll och följande diskussion?  

• Hur tror du att deltagarna upplever läsecirkeln? 

Om samtal 

5. Kan du beskriva hur en läsecirkelträff brukar gå till? 

• Kan du beskriva samtalsklimat under en läsecirkelträff? 

• Brukar läsare likna böckers innehåll eller teman till egna erfarenheter? 

• Har det hänt att deltagare ändrade sin åsikt om boken under 
diskussionen?  

• Diskuterar ni något förutom den lästa boken? Vad?  

• Väcker samtal lust hos deltagarna att läsa andra böcker? 

• Frågar de om boktips? Delar de med sig av egna boktips? 

Om bibliotekariens roll 

6. Vad gör du under en läsecirkelträff?  

7. Hur gör du om deltagare vill men inte kan utrycka alla sina tankar på grund 
av begränsade språkkunskap?  

Om utveckling   

8. Läsecirkel på lättsvenska syftar till att hjälpa invandrare med 
språkutveckling, hur tänker du kring det syftet? Hur uppnås det syftet? 
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9. Tror du att läsecirkel på lätt svenska kan underlätta/bidra till integrationen? 
På vilket sätt?  

10. Hur skulle du vilja utveckla lättläst läsecirkel på ditt bibliotek? 

Är det något mer du vill tillägga? 

Har du någon fråga till mig? 

Bilaga 2. Intervjuguide för läsecirkeldeltagare 

Om deltagarens bakgrund samt om nuläge 

1. Berätta lite om dig själv.  

• Varifrån kommer du? 

• Vad sysslar du med nu? (Studerar, jobbar, annat…).  

• Vad har du sysslat med tidigare i ditt hemland? Vad studerade du i ditt 
hemland?  

Om språk 

2. Varför är det viktigt för dig att lära dig svenska?  

3. Vad hjälper dig att förbättra din svenska? 

4. Pratar du svenska hemma? Hur mycket pratar du i vardagen?  

Om läsvanor  

5. Berätta om din läsning, vad brukar du läsa för något?  

• På vilket språk läser du mest? 

• Läser du andra lättlästa böcker? (Utom dem som ni läser i läsecirkeln) 

Om läsecirkel 

6. Kan du berätta hur det brukar gå till på en läsecirkelträff?  

• Hur kommer det sig att du är med i läsecirkeln? Hur länge har du varit 
med? 

• Vad tycker du om böcker som ni läser och diskuterar? 

• Vad tycker du om att prata med andra om lästa böcker?  

• Vad gör bibliotekarien när ni pratar om böcker? 

• Får du lästips under läsecirkelträffar? 

• Påverkar ni varandras åsikter vid diskussionen?  

Om utveckling 

7. Vad ger det dig att vara med på läsecirkeln? 

• Vad hjälper dig läsecirkeln med? (Språk, umgänge, 
fritidssysselsättning, nya kunskaper etc.) 

• Läser du nya böcker? Läser du svenska författare? 

• Hjälper deltagande i läsecirkel dig i livet?  
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• Fick du veta något nytt om Sverige?  

8. Vad vill du förbättra eller förändra i läsecirkeln på lätt svenska?  

Vill du säga något till innan vi slutar? 

Är det något du vill fråga mig? 
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