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Abstract: The aim of this bachelor´s thesis is to gain a deeper 

knowledge of attitudes towards and experiences of reading 

and literature among immigrant women of none-European 

origin living in Sweden. Qualitative semi-structured 

interviews were conducted with eight women from 

Afghanistan, Somalia, Eritrea and Thailand, two from each 

country. The women were asked to describe the role reading 

had during different periods of their life, for example whether 

there were books or newspapers at home, whether somebody 

used to read to them during their childhood, if their reading 

pattern had changed since they immigrated to Sweden and if 

they themselves were reading to their children. They were 

also asked to compare the situation in their country of origin 

and Sweden when it came to literacy and reading habits.  

                                            

                                          The results of the interviews show that most of the women 

grew up in homes where there were few or no books, some 

had parents that were illiterate, and several of them had to 

quit school because of war. Nevertheless, most of them had a 

positive attitude towards reading and literature and were now 

reading to their own children. All of them said that reading is 

more common and is considered more important in Sweden 

than in their country of origin. They suggested that this was 

mainly due to the fact that people there have to work hard to 

support their family and don´t have the habit of reading.   

Nyckelord: Läsvanor, invandrarkvinnor, läskunnighet, 

biblioteksanvändare, muntligt berättande, högläsning, 

språkinlärning 
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1. Inledning 
 

”Nigerianer läser, naturligtvis. Det finns tidningsläsare som mannen bredvid mig. Tidskrifter av 

olika slag är populära, liksom religiösa böcker. Men en vuxen som åker kollektivtrafik i Lagos 

och läser ett krävande stycke skönlitteratur är en syn lika ovanlig som en vit korp”. 

Ur Varje dag är en tjuvens dag av Teju Cole (2015) 

 

Det är inte säkert att det är någon stor del av passagerarna i Stockholms tunnelbana 

heller som brukar sitta och läsa ”ett krävande stycke skönlitteratur” på vägen till jobbet 

- även om man förstås inte vet vad folk faktiskt läser för texter på sina mobiltelefoner. 

Klart är att förutsättningarna för att kunna få tag i sådan litteratur och sedan läsa den 

verkar avsevärt större här, om man får tro Teju Coles vidare beskrivning av 

förhållandena i Lagos när det gäller t.ex. tillgången på bokhandlar och folks allmänna 

levnadsvillkor.  

 

Klart är också att det i Sverige och en västeuropeisk kontext brukar ses som något 

självklart att läsning av skönlitteratur är viktigt och bra, och att man här satsar mycket 

på att få främst barn och ungdomar att läsa mer. Till exempel står det i 

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) att undervisningen 

”ska ge eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med hjälp av 

litteraturen förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser” och att litteraturen 

”kan bli en källa till tröst och stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin 

omvärld. Den kan också ge kunskaper som är svåra att få på något annat sätt” 

(Skolverket, 2011, s.9). Även inom undervisningen i svenska som andra språk har 

läsning av litteratur en viktig plats (se t.ex. Varför läsning? Skönlitteraturens roll i den 

nya gymnasieskolans andraspråksundervisning, kandidatuppsats av Elin Nilsson, 2014).  

 

Personliga erfarenheter samt utsagor som den av författaren Teju Cole ovan väckte min 

nyfikenhet på hur det egentligen ser ut med läsvanor och litteraturintressen i olika 

länder och vilken inverkan det i sin tur kan ha på personer med utländsk bakgrund i 

Sverige. Jag menar att en större kunskap om detta borde vara av värde för t.ex. 

bibliotekarier i deras arbete. Av denna anledning valde jag att skriva min uppsats om det 

här ämnet.  

 

2. Problembeskrivning 
 

Det finns ett flertal styrdokument som anger att invandrare och nyanlända ska ses som 

en ”prioriterad grupp” för biblioteken.  

 

I Bibliotekslagen (2013:801) 5 § står att biblioteken ”ska ägna särskild uppmärksamhet 

åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska”. I 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)/Unescos 

manifest om mångkulturella bibliotek (2008) står bl.a. att biblioteken bör ägna särskild 

uppmärksamhet åt ”grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella samhällen: 

minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, 

gästarbetare och ursprungsfolk” och att bibliotekspersonalen behöver mer kunskap ”om 

olika kulturer och språk” (IFLA/Unesco, 2008).  
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Med tanke på ovanstående borde det vara viktigt att bibliotekspersonal har relevant 

kunskap om faktorer som kan tänkas påverka denna grupps användande (eller icke-

användande) av biblioteken.  

 

Den här studien är explorativ och gör inga anspråk på att ge någon heltäckande bild, 

utan vill lyfta fram några invandrade kvinnors syn på den här frågan och därigenom 

förhoppningsvis kunna bidra med ny kunskap på området.  

 

Problemformuleringen blir då denna: Vilket är de här kvinnornas förhållande till läsning 

och litteratur och på vilka sätt kan det ha påverkats av omgivande miljö, 

familjesituationen och andra omständigheter under livets gång? 

 

2.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilka förhållningssätt som kan förekomma hos 

kvinnor som invandrat från utomeuropeiska länder till Sverige när det gäller böcker, 

berättande och läsning av litteratur.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna är följande: 

 

1. Hur beskriver kvinnorna sitt förhållande till läsning och litteratur före och efter 

invandringen till Sverige?  

 

2. Vilka faktorer tror de kan ha påverkat eventuella förändringar i deras läsmönster från 

barndomen och fram till nu? 

 

3. Upplever kvinnorna skillnader i läsmönster mellan de länder de har levt i, och hur 

beskrivs i så fall dessa?  

 

Eftersom jag ville försöka få en bild av hur kvinnornas förhållande till läsning har 

förändrats över tid har jag även ställt frågor som rör barndomen och föräldrarnas läsning 

samt även ifall de själva läser för sina barn. Man kan alltså säga att undersökningen på 

sätt och vis handlar om tre generationer, med de intervjuade kvinnorna som nav.  

 

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
 

Här motiverar jag min studies plats inom den tidigare forskningen och redogör för några 

andra studier och texter som har beröringspunkter med ämnet och som jag kommer att 

knyta an till senare i analysen och den avslutande diskussionen.  

 

Angående läsforskningens plats inom biblioteks- och informationsvetenskap skriver 

Mats Dolathkah i sin avhandling Det läsande barnet: Minnen av läspraktiker 1900-

1940 (2011) att den ”inte på samma sätt som till exempel INSU-forskningen1” är ”en 

tydlig del av ämnets kärna” (ibid., s.28-29). I en fotnot tillägger han att ”detta kan 

uppfattas som problematiskt, givet att läsning är en mycket vanlig målsättning bland 

biblioteksanvändare” (ibid.). Han skriver också att läsforskning var ett mer 

                                                 
1 INSU är förkortning för ”Information needs, seeking and use”. 
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”framträdande område” inom biblioteks- och informationsvetenskap tidigare jämfört 

med hur det är nu.  

Den kanadensiska forskaren Keren Dali, som bl.a. ägnar sig åt studier inom LIS (library 

and information science), skriver i artikeln ”How we missed the boat: reading 

scholarship and the field of LIS" från 2015 följande:  
 

Sorely missing is LIS research into the contemporary reading practices of adults, including 

seniors, immigrant and ethnic communities, marginalized readers (e.g. prisoners) and readers 

with print disabilities. Such studies can be found in other disciplines, as mentioned earlier, and 

there are several exemplary LIS studies from the UK (Birdi, 2011, 2014; Spacey et al., 2014; 

Usherwood and Toyne, 2002; Yu and O’Brien, 1999), but there is no significant presence or 

impact of North American LIS scholars in the area of reading research. There are almost no 

studies that discuss reading as an individual-level phenomenon, focusing on personality-related 

and group-related factors and accounting for the personal and familial context of the reader’s 

life. (Deli, 2015).  

 

Även inom IFLA har man efterlyst mer forskning ”relating to reading and literacy 

problems” (IFLA, 2011).  

 

Forskning som tangerar ämnet för min uppsats bedrivs alltså inom flera olika discipliner 

utöver biblioteks- och informationsvetenskap, t.ex. svenska som andra språk (om vilken 

typ av texter man läser på SFI eller hur läsning kan främja språkinlärning t.ex.) och 

pedagogik (t.ex. om läsundervisning och lästimulans i skolan). Ofta har dessa studier ett 

instrumentellt anslag, som på vilket sätt läsning kan främja svenskinlärning eller 

integration. Jag har däremot inte hittat så många som särskilt fokuserar på inställningen 

till läsning och litteratur hos personer med invandrarbakgrund.  

 

Ett par exempel på uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som handlar 

om hur invandrare från ett visst land använder biblioteket i Sverige är Hur läser du? Om 

några iraniers läsning på svenska respektive persiska av Ulf Georgson (2002) och 

Bosniska invandrare och bibliotek: En undersökning av läs- och biblioteksvanor hos 

bosniska invandrare av Muamera Hadzic (2005).  

 

Georgson undersökte i sin uppsats ”hur personer som inte har svenska som sitt 

modersmål upplever, känner och tänker kring att läsa på svenska jämfört med på sitt 

modersmål” (Georgson, 2002, s.41). Han intervjuade åtta personer av iranskt ursprung. 

Han kom bl.a. fram till att många av dessa upplevde att det var lika roligt/stimulerande 

att läsa på svenska som på sitt modersmål (persiska), men att nöjesläsning för de flesta 

främst skedde på modersmålet. På svenska läste de mer instrumentellt, alltså för att få 

kunskaper som kunde vara användbara i andra sammanhang. De sade sig också uppleva 

djupare känslor när de läste på sitt modersmål.   

 

Hadzics gjorde en enkätundersökning med 30 bosniska invandrare, varav hälften var 

ungdomar och hälften vuxna, om hur de använde biblioteket. Frågeställningarna rörde 

vad de tyckte om bibliotekets utbud på deras modersmål, på vilket språk ungdomarna 

läste litteratur och hur de fick tag i den litteratur de ville läsa. Undersökningen visade 

bl.a. att många av informanterna läste litteratur på båda språken, men att några av de 

yngre bara läste på svenska och några av de äldre bara på bosniska, detta p.g.a. 

bristande språkkunskaper (Hadzic, 2005). 

 



6 

 

Elin Nilsson har inom ämnet för svenska som andraspråk skrivit uppsatsen Varför 

läsning? Skönlitteraturens roll i den nya gymnasieskolans andraspråksundervisning 

(2014). Hon undersöker vilka diskurser lärare inom undervisningen i svenska som andra 

språk använder för att legitimera skönlitteraturläsning inom ämnet. Hon konstaterar 

först att det är läsningens betydelse för elevernas språkinlärning och personliga 

utveckling som lyfts fram i kursplanerna för svenska som andra språk, inte de 

litteraturhistoriska kunskaperna. Nilsson intervjuar sedan tre lärare (Sara, Veronica och 

Maja) i svenska som andraspråk för att undersöka hur de resonerar kring 

skönlitteraturläsningens roll i deras undervisning och även sitt val av texter och 

elevernas reaktioner inför dem. Intervjuerna visar på att lärarna känner en viss osäkerhet 

inför vilka kunskaper som är viktigast att förmedla till eleverna och vilken typ av texter 

som egentligen är lämpligast i undervisningen.   

 

En annan studie inom ämnet svenska som andraspråk är Marlene Svärds kandidat- 

uppsats LÄSA – en viktig del av livet eller ett nödvändigt ont? En studie om 

inställningen till läsning och högläsning hos grupper med olika språklig och kulturell 

bakgrund (2015). Hon har en liknande frågeställning som jag själv, men med större 

fokus på hur vuxnas läsmönster påverkar deras barns läs- och språkinlärning. Hon har 

också delat in sina informanter utifrån språk (arabisktalande, somalisktalande samt 

”blandade modersmål”) istället för land och bortser från informanternas kön (hon 

använder ”hen”). Även de frågor hon ställer till informanterna är mycket lika mina, men 

hon har gjort det i form av en enkätundersökning (med SFI-studerande) kombinerat med 

halvstrukturerade intervjuer med fyra lärare samt en lärarassistent som samtliga hade 

utländsk bakgrund (arabisk-rysk, lankesisk, somalisk och arabisk).  

 

Svärd utgår ifrån ”den sjunkande läsförståelseförmågan hos barn och ungdomar i 

Sverige idag” och har som hypotes att vuxnas inställning till läsning är betydelsefull för 

hur barns läsintresse väcks och att ”kulturen har större inverkan på attityden till läsning 

än vad utbildningsbakgrunden har” (Svärd, 2015, s.2). Utifrån de resultat hon fick via 

enkätundersökningen drar hon slutsatsen att hennes hypotes stämmer. 

 

En undersökning som handlar om specifikt kvinnliga informanter är magisteruppsatsen 

Är biblioteket en väg till integration? Några invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket 

av Maria Bjerninger och Lena Åkerman (2003). De gör liksom jag djupintervjuer med 

åtta kvinnor från olika utomeuropeiska länder (tre från Irak, två från Kina och tre från 

Latinamerika). Som framgår av titeln på uppsatsen ligger deras fokus dock på 

biblioteksanvändning och integration. Frågeställningarna rör ifall kvinnorna använder 

biblioteket och i så fall hur, vad som har påverkat deras biblioteksanvändande och hur 

de ser på biblioteket som mötesplats. Bjerninger och Åkerman kommer fram till att 

biblioteket har haft betydelse för kvinnornas integration, bl.a. för språkutvecklingen och 

som en plats för möten med andra människor. De tycker sig också se att det är 

individuella orsaker som påverkar om och hur man använder biblioteket som en väg till 

integration (Bjerninger & Åkerman, 2003).  

 

I Reading Matters: What the Research Reveals about Reading, Libraries, and 

Community (2006) tar Catherine Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och Paulette M. 

Rothbauer upp en rad aspekter av läsning, som varför folk läser, hur de väljer vilka 

böcker de ska läsa och hur man utvecklas till en läsande person. När det gäller den sista 

frågan hänvisar de till en undersökning som gjordes i USA på 1980-talet där man kom 

fram till att högläsning för barn var den viktigaste faktorn (Ross m.fl., 2006, s.73) 
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Vidare är tillgång till böcker och bibliotek viktigt, det sistnämnda inte minst för ”low-

income families” eftersom dessa ”are likely to have very few books in their home” 

(ibid., s.42).  

Jan Thavenius skriver i Klassbildning och folkuppfostran: Om litteraturundervisningens 

traditioner (1991) om hur synen på läsning och utbildning varit under tidigare perioder i 

Sverige, framför allt vilka kunskaper man ansågs behöva få med sig i livet beroende på 

om man var kvinna eller man och vilken samhällsklass man tillhörde. Han konstaterar 

att vid 1800-talets början ”spelade böcker och läsning mycket liten roll under de ungas 

uppväxt” (Thavenius, 1991, s.11). De fick ”sina kunskaper, förebilder och normer på 

annat håll” och för många begränsades läsningen till några få religiösa texter. Det var 

först från mitten av 1800-talet som eleverna i de offentliga skolorna läste skönlitteratur i 

större utsträckning. Det var också under första hälften av 1800-talet som länderna i 

Europa gradvis gick över från en övervägande muntlig kultur till en huvudsakligen 

skriftlig kultur. 

 
Det tidigare mycket tunna skiktet av läsande och skrivande människor växer hela tiden. Men 

trots att Sverige ligger långt framme i jämförelse med många andra länder i Europa, är det ingen 

ovanlighet att människor inte kan läsa – åtminstone inte särskilt bra – och snarare regel än 

undantag att de inte kan skriva. (Thavenius, 1991, s.33). 

 

Thavenius menar att utvecklingen mot en allt större användning av skrift även 

påverkade människors sätt att tänka: ”Förhållandet till språket, historien och 

traditionerna blev ett annat för dem som kom i besittning av skriften. Det kollektiva 

minnet utvidgades enormt och vetandet blev på ett helt annat sätt tillgängligt”. Det gav 

också människor möjlighet att ”läsa och jämföra, inta en kritisk distans och ta ställning 

till olika tankar” (Thavenius, 1991, s.52). 

 

4. Teori 
 

Vid den tematiska analysen har jag främst utgått dels från Sten Furhammars indelning 

av läsning i fyra olika kategorier (personlig upplevelseläsning, opersonlig 

upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning samt opersonlig instrumentell 

läsning), dels en indelning som jag själv gjort eftersom jag tyckte att den behövdes för 

att visa på vissa tendenser i intervjusvaren.  

 

4.1 Furhammars läsutbytesmodell 
 

Sten Furhammars bok Varför läser du?(1997) är en rapport och ingår som en del i det 

samnordiska forskningsprojektet SKRIN (Projektet Skriftkultur och mediebruk i 

nordiska familjer). Inom ramarna för projektet genomfördes kvalitativa intervjuer med 

ett stort antal familjer vars medlemmar tillhörde tre olika generationer i Sverige, Norge 

och Danmark. Ett syfte med projektet var att ”belysa hur och med vilket utbyte 

människor läser när de läser helt frivilligt och själva bestämmer sin läsning, dvs då 

läsningen konkurrerar med andra aktiviteter och i synnerhet med dem som är knutna till 

andra massmedier” (Furhammar, 1997, s.16).  

 

I Varför läser du? (1997) klassificerar Furhammar intervjupersonernas beskrivningar av 

läsutbyte med hjälp av två dimensioner, dels personlig respektive opersonlig hållning 

till lässtoffet, dels upplevelseläsning och instrumentell läsning. Dessa dimensioner ger 

upphov till fyra kategorier av läsutbyte: 
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Personlig upplevelseläsning  

Opersonlig upplevelseläsning  

Personlig instrumentell läsning 

Opersonlig instrumentell läsning  

 

Furhammar utgår ifrån en modell för läsutbyte som konstruerats av de danska forskarna 

Steen Folke Larsen och Dorthe Berntsen. Här görs en kortare sammanfattning av vad 

Furhammar lägger i begreppen, som alltså beskriver relationen mellan läsaren och 

texten.  

 

Den upplevelseorienterade läsningen har inget särskilt mål utanför lässituationen, utan 

är knuten till denna, fysiskt och tankemässigt.  

 

Den instrumentella läsningen har däremot ett mål som ligger utanför lässituationen och 

kan tillämpas på andra sammanhang.  

 

Dimensionen personlig-opersonlig handlar om i vilken grad man drar in sig själv i 

läsningen, t.ex. genom att identifiera sig själv med personer i boken och referera till sin 

egen verklighet, eller om man håller sin egen verklighet utanför.  

 

Personlig upplevelseläsning: den är emotionell, subjektiv samt reflexiv. Läsaren 

identifierar sig med personer i texten eller kan jämföra med egna erfarenheter. Man 

lever sig in i texten. 

 

Opersonlig upplevelseläsning: den är också emotionell och situationell, men samtidigt 

icke-reflexiv. Läsaren är inte lika personligt engagerad och texten mer utbytbar. 

Läsningen beskrivs ofta som ett ”tidsfördriv”.  

 

Personlig instrumentell läsning: den är både rationell och emotionell, är utpräglat 

reflexiv men icke-situationell. Den har ofta en terapeutisk funktion som berör läsaren 

och sträcker sig utanför lässituationen. Läsningen kan t.ex. fungera som tröst eller 

dämpa oro. 

 

Opersonlig instrumentell läsning: den är rationell, icke-situationell och icke-reflexiv. 

Utbytet för läsaren är en kunskap eller förståelse som i princip är oberoende av vem 

läsaren är. Man kan från texten inhämta insikter eller kunskap som direkt kan omsättas i 

andra situationer.  

 

Furhammar påpekar samtidigt att gränsen mellan dessa kategorier ibland inte är skarp 

och att en läsning som först sorteras in i en kategori sedan kan leda vidare till en annan 

form av läsning, något han kallar ”generering” eller ”överskridande”. Han understryker 

också att det inte är texttypen som avgör vilken kategori den hamnar i, utan den 

funktion som läsningen fyller för informanten. ”De kategorier vi sålunda valt berör 

alltså inte vad som läses utan hur och varför det läses” (Furhammar, 1997, s.136).  

 

4.2 Läsmönster över tid - kompletterande modell 
 

Mina frågeställningar rör ju hur de intervjuade kvinnornas läsmönster sett ut under olika 

perioder av livet, inte minst på vilket sätt det eventuellt ändrats sedan de bosatt sig i 
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Sverige. När jag gick igenom deras svar och delade upp dem utifrån teman kände jag 

snart att det inte skulle räcka med att bara beskriva deras läsning utifrån Furhammars 

kategorier. Jag behövde också kunna åskådliggöra hur de olika kvinnornas läsmönster 

sett ut över tid och jämföra dem med varandra. Eftersom både intervjupersonernas 

föräldrar och deras barn funnits starkt närvarande i intervjuerna ville jag också lyfta 

fram eventuella skillnader mellan de tre generationerna.  

 

Jag gjorde därför ett schema uppdelat i fyra delar: 

    

 Andras läsning i hemmet (om det fanns böcker hemma, om de andra i familjen 

läste och om det lästes högt/berättades sagor eller liknande för barnen) 

 

 Egen läsning i hemlandet (egenvald läsning)  

 

 Egen läsning i Sverige (egenvald läsning) 

 

 Barnen läsning/högläsning (dels om man läser högt för barnen, dels om barnen 

själva tycker om att läsa) 

 

Genom att gradera dessa mellan 1-4 för de olika kvinnorna gick det att tydligare 

jämföra de olika perioderna för var och en, och också se skillnader mellan kvinnorna. 

 

4.3 Osamtidighet 
 

Vid analysen kommer jag dessutom att ha med mig de tankar om ”osamtidighet” som 

historikern Eva Österberg skriver om i sitt föredrag Omoderna människor: folk förr och 

den moderna individen (2009) och där hon i sin tur hänvisar till den tyske 

historiefilosofen Reinhart Kosellecks ord om samtidigheten i det osamtida eller 

osamtidigheten i det samtida. 

 

5. Metod och urval av intervjupersoner 
 
Här kommer jag att gå igenom mitt val av metod, hur jag har resonerat kring urval av 

intervjupersoner samt hur undersökningen har genomförts praktiskt.   

 

5.1 Val av metod 
 

För min undersökning har jag valt att göra kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer 

med åtta kvinnor som har utomeuropeisk invandrarbakgrund.  

 

Styrkan med kvalitativa djupintervjuer är att man kan komma åt attityder och tankar hos 

intervjupersonerna och det är just det jag har velat göra. Semistrukturerade intervjuer 

har jag valt eftersom det gör det möjligt för intervjupersonerna att fundera fritt kring 

frågeställningarna, samtidigt som man har den röda tråden i intervjuguiden att förhålla 

sig till (Bryman, 2011). Det har också gjort att jag lätt har kunnat anpassa mina frågor 

beroende på person och vad de svarar, något som passade bra i det här fallet, då 

intervjupersonerna hade mycket olika bakgrund och språkkunskaper.  
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5.2 Urval av intervjupersoner 
Jag valde alltså att intervjua kvinnor som invandrat till Sverige från utomeuropeiska 

länder. Mitt kriterium var att de skulle vara så pass gamla när de kom hit att de hade 

hunnit bo tillräckligt länge i det tidigare hemlandet för att kunna berätta om det, och att 

de skulle ha bott i Sverige i åtminstone ett par år av samma skäl.  De måste också 

behärska svenska tillräckligt bra för att kunna bli intervjuade på ett meningsfullt sätt.  
 

Att jag valt att intervjua just kvinnor är dels för att jag själv är kvinna och därför 

naturligt intresserad av kvinnors situation, dels att de kan antas dela vissa specifika 

erfarenheter som jag tror är intressanta i det här sammanhanget, t.ex. ett större ansvar 

för barn och hem. Invandrade kvinnor är också en grupp i samhället som inte så ofta får 

komma till tals. Mina intervjupersoner behövde dock inte vara lika varandra när det 

gällde utbildningsnivå och läsvanor, tvärtom var jag ute efter att få en spännvidd av 

olika upplevelser och förhållningssätt. Som Pål Repstad skriver kan man ha som 

urvalsprincip att intervjupersonerna ska vara så olika varandra som möjligt, detta för att 

få fram en bred bild när det gäller åsikter, erfarenheter m.m. (Repstad, 1999), vilket var 

vad jag ville med den här uppsatsen.  

 

Anledningen till att jag ville intervjua personer från icke-europeiska länder var att det 

kändes mer angeläget - många europeiska länder är troligen ganska lika Sverige när det 

gäller t.ex. genomsnittlig utbildningsnivå och synen på skönlitteratur. Skillnaderna 

borde vara större när det gäller kultur, religion, skolgång m.m. Jag antog också att det 

var mer troligt att det kunde föreligga omständigheter som kan försvåra läsning (t.ex. 

kortare utbildning och mindre tillgång till böcker i det tidigare hemlandet), även efter 

invandringen till Sverige.  

 

I enlighet med detta valde jag att intervjua åtta kvinnor från fyra olika länder, (två 

kvinnor från varje land) nämligen Somalia, Eritrea, Afghanistan och Thailand. Att jag 

valt just dessa fyra länder är dels för att de alla finns med bland de 20 länder som flest 

personer invandrat till Sverige ifrån på senare år (www.scb.se), dels för att de 

tillsammans täcker in en viss bredd när det gäller geografi, språk, historia och religion. 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer är ju att det inte går att dra generella slutsatser 

kring en grupp utifrån resultatet, men att intervjua två kvinnor från varje land kan i 

bästa fall ändå ge en viss möjlighet att fånga upp särdrag från landet ifråga.  

 

5.3 Genomförande 
 

För att hitta kvinnor att intervjua använde jag mig av ett bekvämlighetsurval och 

snöbollsmetoden. Diana, Obah och Selam var jag lite bekant med sedan tidigare i och 

med att jag haft dem som kolleger inom äldreomsorgen. Obah i sin tur sammanförde 

mig med Saadu, och en annan tidigare kollega tipsade mig om Nim och Achara. Sara 

och Iman kom jag i kontakt med via biblioteket där jag arbetar. När det gällde Iman 

visade det sig att föräldrarna hade flytt med henne från Eritrea redan när hon var ett år 

och att hon istället vuxit upp i Sudan. Jag blev då tveksam inför att fortsätta intervjua 

henne, eftersom hon därmed föll lite utanför målgruppen. Eftersom intervjun blev så bra 

och hon hade kunskaper även om Eritrea valde jag dock att använda den. 

 

Jag hade kunnat försöka hitta alla intervjupersoner bland besökare på biblioteket, men 

föredrog att gå andra vägar, dels för att jag tänkte att min roll som ”bibliotekarien” 

http://www.scb.se/
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skulle kunna påverka dem i intervjusituationen, dels för att få ett bredare urval - jag 

ville även kunna träffa personer som inte brukar gå till biblioteket. 

 

Kvinnorna fick själva välja tid och plats för intervjun. Diana och Achara träffade jag 

hemma hos dem, Sara kom till min arbetsplats och övriga valde olika offentliga platser 

som passade dem. Intervjuerna tog 45-60 minuter.   

 

Samtliga intervjuer spelades in, men i ett av fallen (Sara) visade det sig att inspelningen 

inte hade fungerat. I det fallet skrev jag istället ner allt jag kom ihåg och lät henne läsa 

och godkänna innehållet samt gjorde en kompletterande inspelning vid ett senare 

tillfälle.  

 

Alla kvinnorna erbjöds att välja ett påhittat namn. Ett par av dem brydde sig inte om att 

göra det, men jag har ändå valt att ge dem andra namn här för anonymitetens skull.  

Innan intervjun påbörjades informerades kvinnorna om syftet med min undersökning, 

att deltagandet från deras sida var helt frivilligt och att det de berättade bara skulle 

komma att användas i uppsatsen.  

 

Vid transkriberingen av intervjuerna försökte jag att så noga som möjligt skriva ner det 

de sa och även notera tvekande tonfall, skratt och liknande. I citaten som tagits med i 

uppsatsen har jag behållit deras exakta uttryckssätt så långt möjligt, men gjort en 

mycket lätt redigering i några fall för läsbarhetens skull.  

 

5.4 Avgränsningar 
 

Med ”litteratur” menar jag i den här uppsatsen såväl skön- som facklitteratur, dock inte i 

första hand texter som man måste läsa inom ramarna för en utbildning, utan självvald 

läsning. Däremot kan tidskrifter och tidningar ingå, liksom självklart ljudböcker, LL-

böcker o.s.v. Med ”läsning” menar jag här även muntligt berättande. Någon enstaka 

gång har jag även tagit med när en kvinna nämnt en filmatisering av en bok hon läst, 

men annars har jag valt att avgränsa och inte gå in på andra typer av kulturkonsumtion 

som kommit fram i samtalen. 

 

5.5. Fakta om de aktuella länderna  
 

Afghanistan, Somalia och Eritrea finns alla med bland de 15 länder som flest flyktingar 

till Sverige kom ifrån under 2014-2015 (www.migrationsverket.se). Med Thailand är 

det annorlunda: därifrån kommer inte främst flyktingar, utan anhörig- och 

arbetskraftsinvandrare. Speciellt för Thailand är också att det är en mycket stor andel av 

gruppen som är kvinnor .  

 

Här följer en kort beskrivning av de fyra länderna (fakta är hämtade från 

Utrikespolitiska institutets och Utrikesdepartementets hemsidor). 

 

Afghanistan 

Antal invånare: ca 31 miljoner. Officiella språk är pashto och dari.  

De flesta afghaner är sunnimuslimer. Skolan är formellt obligatorisk, men i praktiken 

går bara ca en tredjedel av barnen i skolan. År 2011 var läs- och skrivkunnigheten 30 %, 

bland kvinnor ca 18 %. Den fundamentalistiska talibanrörelsen tog makten 1996 och 

http://www.migrationsverket.se/
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föll 2001. Levnadsförhållandena beskrivs av Utrikespolitiska institutet som ”bland de 

sämsta i världen”. 

 

Eritrea 

Antal invånare är ca 6,5 miljoner. De språk som används officiellt är tigrinja, arabiska 

och engelska. Ca hälften av invånarna är kristna, hälften muslimer. 

Barnen ska börja skolan vid sju års ålder men många börjar senare. Analfabetismen är 

utbredd - var tredje eritrean över 15 år kan inte läsa och skriva.  

År 1889 blev Eritrea en italiensk koloni, men efter andra världskriget blev det enligt 

FN-beslut en del av Etiopien. När Etiopien 1962 upphävde det självstyre som hade 

utlovats för Eritrea bröt ett långvarigt krig ut. 1993 utropade Eritrea sin egen stat med 

stöd av den nya regeringen i Etiopien. Mellan 1998 och 2000 rasade dock ett gränskrig 

mellan länderna. 

 

Somalia 

Invånarantalet beräknas vara ca 10 miljoner. Officiella språk är somaliska och arabiska. 

De flesta invånarna är sunnimuslimer. 

Att de flesta somalier levt som nomader har gjort det svårt med skolgång. Ett somaliskt 

skriftspråk infördes först 1972. Landet har länge plågats av konflikter och krig och 

betraktas som ett av världens farligaste länder att vistas i. 

 

Thailand 

Antal invånare är ca 67 miljoner. Officiellt språk är thai/thailändska. De flesta 

invånarna är buddhister. Andelen läskunniga är bland de högsta i Asien, eftersom man 

satsat mycket på utbildning de senaste årtiondena. Bland vuxna är dock 

utbildningsnivån betydligt lägre än bland unga. Många thailändare har fått bättre 

levnadsvillkor under de två senaste årtiondena, men inkomstfördelningen är skev och 

fattigdomen är fortfarande utbredd i vissa områden. 
 
 

5.6 Presentation av intervjupersonerna 

 
Saadu (Somalia, 37 år) 

Kom till Sverige när hon var 19 år. Är gift och har två barn som är 12 år och 7 år. 

Arbetar som undersköterska och studerar till sjuksköterska. Förutom somaliska och 

svenska talar hon engelska samt amarinja (”inte flytande, men kan förstå”), det 

sistnämnda eftersom hon i samband med familjens flykt från Somalia bodde i Etiopien i 

två år innan de kom till Sverige.  

 

Obah (Somalia, 42 år) 

Kom till Sverige när hon var 17 år. Är gift, har två barn som är 11 år och 9 år. Arbetar 

som sjuksköterska. Talar somaliska, svenska och engelska.  

 

Diana (Afghanistan, 34 år) 

Har bott i Sverige i 12 år. Gift, har tre barn som är 10 år, 5 år och 7 månader. Arbetar 

som undersköterska. Talar förutom svenska dari. Förstår pashto och urdu samt persiska, 

som är ”mycket nära” dari. Bodde ett år i Iran innan hon kom till Sverige.  
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Sara (Afghanistan, 30 år) 

Kom till Sverige när hon var 17 år. Gift, har tre barn som är 5 år, 2 år och 9 månader. 

Arbetar som barnskötare. Talar pashto och svenska. När hon var ungefär 13 år och 

talibanerna tagit makten flydde familjen till Pakistan. 

 

Nim (Thailand, 38 år) 

Har bott i Sverige i 12 år. Har en sambo samt två barn som är 18 år och 9 år. Arbetar 

som vårdbiträde och studerar svenska på SFI. Talar förutom thai bra svenska, men ”har 

problem med att skriva”, kan även engelska.  

 

Achara (Thailand, 48 år) 

Har bott i Sverige i fyra år. Särbo, har en son som är 13 år. Arbetar som vårdbiträde. 

Talar förutom thai och svenska lite engelska.  

 

Selam (Eritrea, 40 år) 

Har bott i Sverige i 13 år. Gift, har tre barn som är 13 år, 12 år och 6 år. Arbetar som 

undersköterska. Talar tigrinja och svenska samt amarinja. Tigrinja är hennes första 

språk, men hon läste amarinja i skolan.  

 

Iman (Eritrea/Sudan, 40 år) 

Kom till Sverige när hon var 13 år. Gift, har fyra barn som är 21 år, 16 år, 6 år och 4 år. 

Arbetar bl.a. som tolk och resurslärare. Talar arabiska, tigrinja, svenska samt lite 

engelska. Föddes i Eritrea, men på grund av krig flydde familjen till Sudan redan när 

hon var ett år. Har högskoleutbildning i Sverige. 

 

6. Presentation av resultat 
 

6.1. Teman  
 

Efter att ha inlett med några bakgrundsfrågor kring ålder m.m. bad jag kvinnorna att 

berätta lite om levnadsförhållandena under barndomen: familjesituationen, föräldrarnas 

yrken och utbildningsnivå samt kvinnornas egen skolgång. Detta gjorde jag dels för att 

det gav en naturlig ingång till frågorna som rörde deras förhållande till litteratur och 

läsning, men också för att många studier (se t.ex. Ross m. fl., 2006) visar att föräldrars 

läsning påverkar barnens läsning samt att familjens allmänna levnadssituation också är 

en viktig faktor som spelar in. På samma sätt gick jag efter att vi pratat om kvinnornas 

egen läsning över till frågan om de själva läser för sina barn och/eller om deras barn 

tycker om att läsa (av samma skäl som ovan nämnts, att föräldrars läsning kan antas 

inverka på barnens läsande). Avslutningsvis bad jag dem reflektera över allmänna 

skillnader i sättet att se på läsning i deras tidigare hemland jämfört med Sverige.  

 

I samtalen syns ett antal teman, dels förstås sådana som jag själv styrde in samtalet på 

genom mina frågor, dels några som jag inte hade tänkt så mycket på. En aspekt som 

framstod som ännu viktigare än vad jag hade föreställt mig var frågan om 

språkkunskaper, och det gällde både kvinnorna själva, deras föräldrar och deras barn. 

Denna fråga påverkade deras läsmönster i hög grad. Religiös tro och könstillhörighet 

verkar däremot ha en mindre betydelse för kvinnornas läsning än vad jag hade trott.  
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Följande teman har jag valt att lyfta fram:  

 

 Föräldrarnas och familjens roll när det gällde kvinnornas möjlighet till 

skolutbildning och läsning 

 

 Erfarenheter av läsning och/eller muntligt berättande under uppväxten 

 

 Erfarenheter av läsning och/eller muntligt berättande sedan kvinnorna kom till 

Sverige (här kommer även barnens läsning in) 

 

 Språkkunskapernas roll för läsningen (denna aspekt berör alla övriga teman och 

kommer därför att flätas in i dem) 

 

 Allmänna reflektioner kring skillnader i synen på läsning i det tidigare 

hemlandet och Sverige 

 

Vid diskussionen kring kvinnornas läsning kommer jag alltså främst utgå ifrån Sten 

Furhammars modell samt ett eget schema över läsmönster över tid. 

 

6.2 Kvinnornas bakgrund 
 

Som redan framgått arbetar de flesta av mina intervjupersoner som vårdpersonal inom 

äldreomsorgen, vilket dock långt ifrån innebär att de har samma sorts bakgrund.  

 

Saadu och Obah växte båda upp i Somalias huvudstad Mogadishu, men Saadu kom från 

enklare förhållanden än Obah. Båda hade mammor som var egna företagare, men 

Saadus pappa var sjöman och Obahs var läkare. Saadus mamma var analfabet och gick 

inte i skolan (”Däremot hon pratade italienska, för att Somalia var koloniserat”). På 

frågan om även pappan var analfabet svarar hon ”Jag tror det faktiskt, ja”. Dock kunde 

han arabiska och Saadu beskriver honom som ”religiös”. Obahs mamma kom från en 

nomadfamilj men rymde från den till staden. Hon lärde sig läsa i vuxen ålder. Saadu 

bodde mest med sin mamma, sin mormor och sina tre systrar i ett litet hus. I grannhuset 

bodde många av pappans närmaste släktingar, men själv var han borta till sjöss längre 

perioder. Inte heller Obahs pappa var hemma mycket, eftersom han arbetade utomlands 

och bara kom hem under skolloven. Han kom från en välbeställd familj. Obah bodde 

med fem syskon, kusiner och även tjänstefolk i en stor villa. Både Obah och Saadu blev 

tvungna att avbryta sin skolgång och fly när kriget bröt ut. Saadu ber om ursäkt i början 

av intervjun för att hon inte har så många minnen från när hon var barn på grund av 

otäcka upplevelser i samband med kriget och den svåra flykten. 

 

Diana växte upp i Afghanistans huvudstad Kabul, medan Sara bodde i Jalalabad, en 

annan av landets större städer. Diana tycker att hennes familj hade det ”normalbra”. 

Hon var ett av åtta barn, pappan var chef för ett oljeföretag och familjen bodde i en stor 

villa. Pappans första språk var dari, mammans var pashto, men i familjen talade man 

bara dari. Många av hennes närmaste släktingar har hög utbildning och bra jobb, och 

meningen var att även Diana skulle studera på högskola. Talibanernas maktövertagande 

gjorde dock att det aldrig blev så. Sara var också ett av åtta syskon. Hennes pappa var 

högstadielärare. Hennes närmaste familj delade ett stort hus tillsammans med flera av 

pappans bröder och deras familjer. Även hennes skolutbildning avbröts när talibanerna 
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tog makten. Hon var då 13 år. Hennes pappa och flera andra släktingar tvingades genast 

fly landet och senare gav sig även resten av familjen av till Pakistan, där de bodde i 

några år tills de kom till Sverige. Varken Dianas eller Saras mamma arbetade, utan de 

tog hand om hemmet och barnen.  

 

Nim och Achara från Thailand kommer båda från ganska enkla förhållanden, även om 

Achara växte upp i storstaden Bangkok och Nim i en liten by på landsbygden vid 

Mekongfloden vid gränsen mot Laos. Achara bodde med sina föräldrar och sex syskon i 

ett hus som föräldrarna själva byggt. Huset hade bara ett rum där alla sov tillsammans i 

rad på golvet. Föräldrarna var från landsbygden och hade inte gått så många år i skolan 

men kunde läsa båda två. Hennes mamma dog tidigt och pappan, som var 

fabriksarbetare, drack. Nim säger själv att hon kommer från ”en fattig familj” som levde 

på att odla ris och fiska. Hon hade fyra systrar. Båda föräldrarna hade gått fyra år i 

tempelskola och kunde läsa. Både Achara och Nim fick hjälpa till med familjens 

försörjning ganska tidigt. Båda kunde dock gå klart skolan, till skillnad från vissa av 

syskonen.  

 

Selam och Iman är jämnåriga och båda födda i Eritrea men har annars mycket olika 

bakgrund. Selam växte upp där och lämnade landet först när hon var 27 år, medan 

Imans familj flydde till Sudan när hon bara var ett år gammal. Selams föräldrar var 

bönder och bodde i en liten stad. Hon tycker att de i stort sett hade det bra, även om det 

var beroende av vädret och hur det växte. Hon var ett av tolv syskon. Ingen av 

föräldrarna kunde läsa. Familjen var ortodoxt kristen. Imans familj var muslimsk och 

bodde i en större stad. Hon hade fem syskon. Pappan arbetade som skräddare och som 

lastbilschaufför och mamman tog hand om hemmet. Tillsammans med andra släktingar 

flydde alltså familjen till Sudan på grund av kriget. Iman säger att föräldrarna kom från 

fattiga förhållanden, men att de hade de fått det bättre ställt när hon växte upp. Mamman 

hade mycket kort skolgång och kunde bara läsa litegrann, pappan hade gått lite längre 

och kunde därför bättre. Båda var tvungna att börja arbetat tidigt.     

 

6.3 Föräldrarnas och den närmaste familjens roll när det gällde 

kvinnornas läsning och möjlighet till utbildning  
 

6.3.1 Skolutbildning 

 

De flesta av de intervjuade kvinnorna har haft större möjlighet att gå i skolan, och 

därmed lära sig läsa, än vad deras mödrar (och ofta även fäder) haft. Den främsta 

orsaken till att föräldrar bara har haft kort skolgång verkar ha varit fattigdom: de har 

helt enkelt varit tvungna att börja arbeta tidigt för att hjälpa till med familjens 

försörjning. Detta har även gällt vissa av intervjupersonernas syskon; både Achara och 

Nim säger att deras syskon gått i skolan olika länge, beroende på vad den ekonomiska 

situationen tillåtit. Achara berättar att hennes äldre syster t.ex. inte kan läsa så mycket 

eftersom hon måste sluta skolan för att ta hand om småsyskonen. Selam säger också att 

föräldrarna bestämmer hur länge deras barn ska gå i skolan i Eritrea. 

I åtminstone några fall har könstillhörigheten varit en faktor som också spelat in. 

 

Flera av kvinnorna berättar att deras föräldrar känt en sorg över att inte ha fått chansen 

att utbilda sig mer. Imans mamma måste sluta skolan för att gå runt och sälja 

handarbeten. ”Hon var väldigt ledsen för det”. Selam berättar att särskilt hennes pappa 
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varit mycket mån om att alla tolv barnen skulle få gå i skolan: ”Min pappa vet hur 

mycket man skadar när man inte läser”. Personer i omgivningen gjorde påstötningar 

om att döttrarna i familjen borde gifta sig istället, ”Men min mamma och pappa, de 

’Nej, ni får läsa, de får säga vad de tycker’. Enligt henne är det annars vanligt att flickor 

blir gifta och tagna ur skolan redan när de är 12-14 år, i alla fall på landsbygden.  

 

Även Diana berättar att omgivningen försökte påverka familjer att gifta bort sina döttrar 

istället för att låta dem utbilda sig. I hennes egen familj och nära släkt var det inte så: 

”Flickor hade mycket värde hemma. Min pappa tyckte om sina flickor jättemycket och 

lyssnade på flickor mer än pojkar!” Men en del av hennes väninnor hade det 

annorlunda, även före talibanerna: ”De kämpade jättehårt att komma till skolan”. ”De 

flesta pappor ville inte efter klass sju eller klass åtta att deras flickor ska fortsätta gå i 

skolan”. Men hennes egna föräldrar stod emot påtryckningar: ”Mina föräldrar sa: ’Nej, 

mina flickor ska läsa skolan och sen de ska gifta sig!” Diana hade precis gått ut skolan 

när talibanerna kom, men kunde inte fortsätta till högre utbildning: ”Men när jag är 

klar med skolan, det kom taliban. Det var stängt för flickor”.  

 

Sara berättar att hon och hennes systrar gick i skolan fram till dess att talibanerna tog 

över. Hon var då 13 år. Men det var inte bara talibanerna som var emot att flickor fick 

utbildning: även hennes äldste farbror hade liknande åsikter och var mycket sträng. Han 

tyckte inte att flickor behövde lära sig att läsa mer än för praktiska ändamål som att 

kunna göra inköp och liknande. ”Han har lagt krav liksom, till och med vi började lära 

oss skriva på sitt språk: ’Det räcker!’ Vi skulle inte gå i skolan efter man fyllde tolv, då 

är tjejen liksom myndig, du vet…” Vissa av hennes kusiner tyckte likadant. Även om 

Saras pappa, som alltså var lärare, tyckte att döttrarna skulle få studera var det 

farbroderns vilja som gällde eftersom han var äldst. Sara fick inte möjlighet att fortsätta 

sin skolgång under åren familjen bodde i Pakistan, utan det var först i Sverige som hon 

kunde fortsätta utbilda sig. 

 

Saadu fick också sin skolgång avbruten när hon var 13 år. Då tvingades familjen fly till 

Etiopien på grund av inbördeskriget i Somalia. Eftersom de trodde att vistelsen i 

Etiopien skulle bli kortvarig gick hon aldrig i skolan där. Men vistelsen blev hela två år 

och hon kunde fortsätta sin skolgång först flera år senare när hon kommit till Sverige 

och lärt sig tillräckligt bra svenska.   

 

6.3.2 Tillgången på böcker i hemmet 
 

Endast en av kvinnorna, Diana, säger att det lästes mycket och fanns många böcker i 

hennes barndomshem: ”Mina syskon och vi alla, vi läste mycket”. ”Vi hade en stor 

bokhylla med fullt av böcker som var min pappas böcker”. Det var bl.a. många 

faktaböcker och böcker om politik. Alla böckerna var på dari. På frågan om även 

hennes mamma läste svarar hon nej, ”Hon var mycket upptagen med att ta hand om 

barnen och matlagning, och på sin fritid hon stickade lite”. Hon tillägger senare att 

kvinnorna har så mycket att göra att det är svårt att t.ex. hinna eller orka läsa: ”Till 

exempel på den tiden, tvättmaskinen bara snurrade runt kläder. Man själv ska skölja 

den och hänga den. Och sen de ska stryka alla kläder. Och maten. Finns inte 

diskmaskinen där. De ska diska alla… och inte så mycket vatten”. ”För dem det var 

jättemycket jobb. Att städa efter allt på kvällar, köket”. Familjens hemmabibliotek blev 

helt förstört i samband med att talibanerna kom. De gick hem till folk och sökte igenom 

deras hus efter otillåtna böcker, fotografier och annat. Bara viss religiös litteratur var 
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tillåten. För att inte råka illa ut brände eller slängde folk därför sådant som kunde vara 

farligt att inneha. Även Dianas familj gjorde det. Men de allra viktigaste böckerna, 

fotoalbumen och filmerna grävde de ner i kartonger i trädgården. När de senare tog fram 

dem hade dock allting blivit fuktskadat och förstört.   

 

I Saras familj fanns inte lika många böcker, men pappan och farbröderna hade ändå 

tillsammans en del, som de gjorde sig av med av rädsla för talibanerna: ”Vi har tagit 

bort alla böcker och vi gömde våran tv…” Hon minns inte att hon brukade se sina 

föräldrar läsa böcker, i så fall tidningar ibland. Hennes pappa brukade dock sitta och 

rätta sina elevers hemuppgifter och förbereda lektioner, och då tyckte hon och syskonen 

att det var intressant att sitta med och titta på medan han gjorde det. Däremot hände det 

att någon av hennes farbröder, som bodde i samma hus, läste böcker, även romaner.  

 

Nim berättar att hennes föräldrar hade lite böcker hemma. De handlade mest om politik: 

”Hur man styr landet, vem som var… har stor makt, vem som ska bestämma; kungen, 

drottningen…” De hade också några buddhistiska böcker med böner. Hon tror att 

föräldrarna köpte sina böcker, även om det var ganska dyrt. På frågan om de eller andra 

hon kände hade några barnböcker skrattar hon och säger att hon aldrig sett det.  

 

Iman började köpa böcker på egen hand när hon var i tonåren, men föräldrarna hade 

inga hemma. Obah svarar först att de inte hade några böcker alls hemma. På frågan om 

de kanske hade Koranen säger hon dock ”Koranen, det är absolut obligatoriskt, men 

inget annat, nej”.  

 

Achara säger att hennes föräldrar ibland läste någon dagstidning. De övriga svarar att de 

inte hade några böcker eller tidningar i hemmet, förutom skolböckerna som de tog med 

sig hem för att kunna göra sina läxor. 

 

6.4 Läsning och berättande under barndomen 
 

6.4.1 Att lära sig läsa 

 

Alla kvinnorna säger att de tyckte det var roligt att lära sig läsa. Flera av dem fick dock 

börja läsa på ett annat språk än sitt modersmål, vilket upplevdes som svårt.  

 

Selam hade tigrinja som sitt förstaspråk, men när hon började i skolan var all 

undervisning på amarinja. Vid den tiden var Eritrea en del av Etiopien, ”så vi var 

tvungna att läsa deras språk”. ”Det är jättesvårt. Om jag hade läst på mitt språk, det 

skulle vara lättare för mig”. Lärarna var också från Etiopien och förstod inte när 

eleverna frågade något på tigrinja. Hon jämför med sina egna barn som fått förmånen att 

börja läsa på ett språk de förstår, utan att behöva översätta.  

 

Iman hade också tigrinja som sitt språk hemma, men när hon började skolan i Sudan var 

undervisningen på arabiska. Eftersom hennes föräldrar inte heller kunde mycket 

arabiska kunde de inte hjälpa henne med läxorna. Det var så svårt för henne att hon blev 

tvungen att gå om första året. ”Sen blev jag bland de bästa eleverna!”  

 

Både Obah och Saadu gick i Koranskola innan de började den vanliga skolan. Där fick 

de lära sig att främst recitera utantill ur Koranen på arabiska, dock utan att kunna det 

språket. ”Man ska kunna stava och läsa och kunna utantill, utan att man förstår. 
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Liksom, förstå kommer senare, när man blir äldre. Men när man är barn så ska man 

bara öva på att stava, stava rätt, stava snyggt. Man ska kunna skriva vackert och man 

ska kunna utantill”, berättar Obah, som började gå i Koranskolan när hon var sex år. 

Saadu berättar samma sak: de fick lära sig att recitera ur Koranen på arabiska, ”men 

absolut inte innebörden eller vad det betyder”. Men hon fick hjälp med det av sin 

pappa: ”Han var jättebra på att lära oss Koranen, det var hans ansvar”. Han berättade 

vad texterna betydde på somaliska. Än idag kan Saadu de första 30 surorna utantill 

berättar hon. ”Men om nån skulle säga: ’Skriv vad du heter och var du kommer ifrån’ 

på arabiska, det kommer jag inte ihåg”.   

 

6.4.2 Tillgången till bibliotek och bokhandlar 

 
Flera av kvinnorna berättar att det fanns ett bibliotek på deras skola. Det var dock lite 

olika (och ibland lite oklart) vilken sorts böcker som fanns att låna där. Det är få som 

kommer ihåg att lärarna läste någon form av skönlitterära texter för barnen i skolan, 

däremot har några minnen förbundna med särskilda böcker som de lånade med sig från 

skolbiblioteket. Ingen av dem kan minnas att de någonsin var på något annat bibliotek 

utanför skolan eller att man ofta kunde se människor läsa.  

 

Obah och Saadu, som båda alltså bodde i Mogadishu, har helt olika erfarenhet av 

skolbibliotek. Obah svarar ”Nej! Herregud, nej!” på frågan om de hade ett sådant, 

medan Saadu säger att hennes skola hade ett och att hon ibland lånade någon bok där, 

utöver skolböcker. Däremot var hon aldrig på något annat bibliotek utanför skolan och 

hon minns inte heller att det fanns affärer som sålde böcker, även om hon tror att det 

säkert fanns. Inte heller Obah kan minnas att hon såg någon bokhandel eller bibliotek. 

Inte heller brukade hon se folk som läste böcker, bara ibland äldre män med tidningar. 

 

Diana berättar att hon och hennes syskon och kusiner gick på olika skolor som hade 

bibliotek. De lånade böcker på sina respektive skolbibliotek och bytte sedan böcker med 

varandra. Men biblioteken brändes senare av talibanerna. Hon minns inte att man såg 

folk läsa ute på stan. ”Nej nej, inte allmänt. Det var sällan”. Hon visar hur trångt det 

var i bussarna: ”Vem kan läsa sådär? Ingen”.  

 

Sara minns inte att det fanns några bokaffärer eller bibliotek där hon bodde i Jalalabad, 

men påpekar att hon egentligen inte vet, eftersom hon och systrarna inte kunde vara ute 

på egen hand särskilt mycket. På hennes skola fanns inget bibliotek, men eleverna fick 

låna skolböckerna ändå tack vare bidrag från någon utländsk organisation.  

 

Även Achara berättar att hon fick ekonomisk hjälp för att kunna gå i skolan. Det var en 

privat katolsk skola. Hon säger att skolans bibliotek var ”inte stort, men fint i alla fall”. 

”Jag såg att mina kompisar gick dit, därför jag följer med och vill veta vad det är”. De 

satt inte och läste där, ”för i Thailand man vet inte hur man kan använda bibliotek. Man 

bara lånar”. Hon minns särskilt att hon lånade och läste sagorna om Snövit och 

Askungen. Askungen var hennes favoritbok. Hemma hade de däremot inga barnböcker.  

Nim säger att det fanns ett skolbibliotek, men att hon nästan aldrig lånade böcker där.  

 

Selam blir generad när jag frågar om skolbibliotek. ”Du kommer skratta…” säger hon, 

och skrattar själv. ”Det fanns bibliotek. Men vi tjejer trodde… man trodde att tjejerna 

får inte gå in dit eftersom de kommer sitta med killarna och läsa med killarna”. Hon 

berättar att det ändå fanns flickor som gick dit: ”De som är duktiga, som är förstående 
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och som är äldre än oss också”. Selam var där tillsammans med klassen ibland för att 

låna skolböcker, men gick inte dit ensam.  

 

Iman säger att de inte hade något skolbibliotek, men minns att de läste dikter i skolan. 

Hon kände inte heller till några andra bibliotek och det fanns inte någon särskild 

bokhandel, men däremot affärer där man kunde få tag i allt skolmaterial man behövde 

och där såldes även en del romaner. Det fanns också kiosker där man bl.a. kunde köpa 

böcker. ”Det är ganska lätt att få tag på böcker, men mest man bytte ofta, för att man 

kanske inte har råd som barn, och sen kanske föräldrar vill inte lägga pengar på att 

köpa böcker”.  

 

6.4.3 Läsning hemma 

 

Frågan om ifall kvinnorna hade minnen av att föräldrarna läste högt eller berättade 

sagor för dem i barndomen var kanske den som gav mest skiftande svar. 

 

I Saadus familj var det ibland mamman, men framför allt mormodern som berättade 

sagor. ”Muntligt, eftersom mormor var analfabet”. Sagorna och berättelserna handlade 

ofta om människor som bodde i byar där barnen hjälpte till att hämta vatten och passa 

kor, om somaliska traditioner, ”Såna sagor som förs vidare”. De brukade sitta på 

verandan när hon berättade. ”Inte när vi skulle lägga oss speciellt, det kunde vara när 

som helst. Men framför allt på fredagar, det är helgtiden. Efter skolan och på kvällen, 

då berättade mormor sagor”.  

 

Även i Obahs familj berättades mycket sagor: ”Det är nomader ju”, förklarar hon - hela 

hennes mammas släkt är nomader, och där finns en sådan tradition. ”Så att självklart, 

det var så roligt att få en som kom från landet hem till oss. Då sa man till alla barnen: 

Åh, nu har vi en nomad hemma som kom från landet, vem vill höra saga ikväll?” Så 

samlades man kring den som kommit och lyssnade. Berättelserna kunde t.ex. handla om 

någon som gått för att hämta vatten och träffade på ett lejon och måste skydda sig, eller 

att de vaktade kameler som blev attackerade av lejon. ”Det är såna saker! Lite 

äventyr”. Ett annat vanligt tema var kärlek, hur någon gjorde när han skulle uppvakta 

en flicka till exempel. 

 

Obah berättar också om den mycket starka muntliga dikttraditionen som är speciell för 

Somalia och som är levande även i hennes egen familj. ”Det är så gigantiskt, med krig, 

med fred, bröllop, sorg, glädje… du vet, allt, allt, så finns det dikter”. Hon säger att på 

samma sätt som klanerna krigar fysiskt med varandra krigar de även muntligt, genom 

poesin. ”På gamla tiden så var det budbärare som gick och tog en dikt med sig från den 

ena klanen till den andra, och sen vice versa”. Obah berättar att det finns dikter som 

främst berättas av män (gabay) och de som berättas av kvinnor (buraanbur). Obahs 

mamma var duktig på buraanbur och en av hennes systrar också.  

 

Hos Selam var det främst hennes storasyster som berättade för syskonen. ”Varje kväll 

när vi skulle lägga sig hon berättade sagor, alltid, alltid. Men min mamma hon hade 

mycket att göra, så…” Selam vet inte om systern hittade på historierna själv eller om 

hon hade hört dem av någon. En av sagorna har hon senare sett som film, så hon förstår 

att den måste vara känd. ”Men hon läste inte, jag ser inte att hon läste i böcker eller 

någonting”. Den berättelse hon kommer ihåg bäst handlade om en flicka som skulle 

giftas bort mot sin vilja och skyddades av ett träd. Sagorna som systern berättade var 
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ofta sorgliga och ”läskiga”, säger Selam. De kunde t.ex. handla om föräldrar som dog 

och barn som fick det dåligt. ”Det känns… det kunde vara känsligt för barnen”. 

 

Diana berättar om en annan sorts sagoberättande, ett radioprogram för barn som sändes 

på kvällarna när hon var liten och som hon och syskonen hon delade rum med brukade 

lyssna på: ”En halvtimme eller 45 minuter de hade en bok, under en vecka. Varje kväll 

en kapitel. När jag lade mig i sängen, och mörkt, och jag ska sätta på radio och lyssna 

på den… Då är det… jag tyckte… jag tycker om fortfarande! Om jag har tid, jag vill 

också lyssna jättemycket på ljudböcker”. Men hennes föräldrar, främst mamman, 

berättade också för barnen: ”Min pappa och mamma, de läste inte från boken, men de 

berättade till oss den där muntlig sagor som de har lyssnat av sina föräldrar. Såna 

berättelser gick vidare i flera generationer, samma berättelser”. Även hennes äldsta 

syskon läste för de yngre barnen.  

 

I Saras familj förekom inte så mycket berättande eller sagoläsning. Hon minns att 

hennes farmor berättade lite för barnen ibland, men hon dog redan när Sara var liten. 

Hon säger att det säkert finns afghanska folksagor och liknande, men att hon själv inte 

hörde sådana under uppväxten. På frågan varför hon tror att det var så säger hon att de 

vuxna ”kanske inte fått med sig det” själva från sin barndom.  

 

Iman säger att det främst var hennes mormor som berättade sagor för henne, inte 

föräldrarna. ”Nej, jag minns inte att mamma satt och berättade sagor för mig och 

mina…” Kanske för att de inte hade tid, ”…eller att de kanske saknade själva liksom 

kunskap för det”.  

 

”Nej, det… så gjorde vi inte”, svarar Achara på frågan om hennes föräldrar eller någon 

annan brukade läsa högt för henne och syskonen när hon var liten. På frågan om de hade 

några barnböcker svarar hon ”Nej, nej”. Hon säger att det inte fanns någonstans där man 

kunde köpa böcker. ”Nu det finns, men när jag var liten det fanns ingenting”. Hon 

säger att föräldrarna inte heller brukade berätta något eller sjunga något för barnen. Hon 

tror att det var likadant i andra familjer som hon kände: ”Om man [bor] i samma 

område, det är likadant, samma”.   

 

Inte heller Nim minns att föräldrarna vare sig läste högt eller berättade något ur minnet 

för henne och syskonen. Angående eventuell läsning på kvällen säger hon: ”Det var 

inte… inte som i Sverige. När man dags att sova, du vet, den tiden vi har inte lampa. Vi 

har bara ljus. Om de blåser, det är mörkt överallt”. Sedan minns hon ändå att det var 

ett par sagor som de berättade ibland, bl.a. en om en pojke som vaktar lamm och som 

skojar om att vargen kommer, tills en dag den faktiskt kommer på riktigt. ”Kanske den 

finns i Sverige också”. Hon minns också att de berättade om Rödluvan.   

 

6.4.4 Läsning på egen hand 

 

Selam berättar med ett skratt att hon bara lånade en enda bok i Eritrea på egen hand 

efter det att hon hade slutat skolan, det var en bok om Eritreas historia, om kriget. 

Annars var det bara skolböcker. ”Vi hade inte förstått att man kan gå på biblioteket och 

hämta böcker och läsa”. 

 

Obah kom inte heller i kontakt med särskilt mycket skriven litteratur under sin uppväxt, 

men hon minns två böcker. Den ena, som var den första skönlitterära bok hon någonsin 
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läste av eget val, hette ”Ayaan Daran”: ”Det betyder typ ”hon som inte hade tur”. Så 

ungefär. Och den var så sorglig; hon blev med barn, och du vet så här, en hel historia, 

och jag tror jag började läsa när jag var tretton. Och tyckte så synd om henne, och grät 

och si och så…” ”Min mamma säger ”Vad läser du?”, så säger jag till henne: ”Åh 

mamma, jag läser ”Ayaan Daran” och du vet, det är så synd om den här tjejen, och hon 

blir lurad och hon har blivit gravid, hennes pojkvän sa till henne att de ska gifta sig och 

då blev hon med barn och trodde han skulle gifta sig med henne, men nej, det ville han 

inte och då hon blev utkastad från familjen och det blev hedersnack och hon är utkastad 

och det är synd om henne…” Min mamma blev så arg och rev boken! Så jag aldrig vet 

vad det har slutat den boken!” Lite senare fick hon tag i en annan liknande bok, och den 

kunde hon läsa färdigt eftersom hon gömde den och läste den i smyg när mamman inte 

var hemma. ”Det var olycklig kärlek. Tjejer som blir lurade av män, det är ofta det 

handlar om det”.  

 

Det var genom sin nästan jämnåriga morbror som hon fick tag i de här böckerna. ”Han 

läste, ja, så fick jag dem. Samma sak med tidningar, dagstidningar var inte så lätt att 

hitta. Det är inte sådär att det fanns så här som i Sverige, överallt”. Hon vet inte var 

han fick tag i dem, vad hon minns såldes inte tidningar i vanliga affärer. Men 

morbrodern hade ibland med sig även oppositionella tidningar som hon fick läsa. Hon 

minns inte att några andra läste sådana tidningar. Annorlunda blev det med den andra 

romanen hon läste, den som hon fick läsa klart - den blev populär även bland 

väninnorna: ”Den, jag kommer ihåg, den gick runt! Du vet, det är så här ’Hur många 

sidor har du kvar?’ Man bara ringer varandra, frågar: ’Kan du inte läsa färdigt 

snart?’, ’När jag hjälpt till hemma färdigt, då ska jag läsa!’”. Dock blev det inte av att 

hon läste fler böcker sedan medan hon bodde kvar i Somalia: ”Nej, faktiskt inte, det var 

stopp där”.  

 

Saadu säger att hon inte kommer ihåg att hon hade något intresse av att läsa när hon 

blev tonåring, men hon minns att hon ändå läste en bok i 15-årsåldern och att det var 

någon liknande historia som dem Obah berättade om, om en flicka som hamnade i 

olycka. Saadu tror att hon fick boken från någon kompis, eller kanske från 

skolbiblioteket. Trots att hon tyckte om den läste hon inget annat. ”Jag hade kompisar 

som tyckte om att läsa mycket och sådär, lånade böcker, men jag var inte intresserad. 

Jag vet inte… Inte så att man har förbjudit mig, men…”. Ett skäl säger hon sedan kan 

vara att hon höll på så mycket med idrott i ungdomen: ”Gymnastik i skolan och löpning 

tyckte jag om. Det var mitt intresse”.  

 

Iman började tidigt läsa mycket på egen hand, och det gjorde även en del av hennes 

vänner. En favorit var Agatha Christie. ”Det var en sorts tävling, speciellt under 

sommarlovet. Då var det… det finns inte som i Sverige att man reser runt eller nånting, 

man är alltid där. Så det var liksom tävling: ’Hur många böcker har du läst?’ Du har 

tråkigt, det enda du gör är att sitta och läsa en bok. Det var det som fanns, det är det 

som man hade möjlighet till”.  Hon och vänner och syskon delade läsupplevelserna: 

”Det finns inga bibliotek och låna böcker, utan du går och köper och byter med varann. 

Jag och mina systrar, vi har kanske fyra böcker hemma, då var det ’Ah, jag ska läsa 

den här på två dagar!”, en sån här tjock bok. När man är klar, man byter med varann”.  

 

Det var ofta ”kärleksböcker” för ungdomar, inte arabiska, utan oftast engelska böcker i 

arabisk översättning. Det fanns en hel serie som av Imans beskrivning att döma 

påminde om svenska så kallade Allers-romaner: alla hade samma format och liknande 
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historier och de var översatta. ”Blondiner och hästar och allt möjligt, förstår du? Det 

var liksom en dröm, att man ser sån här typ av människor, när man bor i den där 

miljön, liksom att man levde där när man läste böckerna”. Men hennes favoritförfattare 

var annars som sagt Agatha Christie.  

 

Det fanns även böcker av sudanesiska författare, ”…men de var tråkiga. Det fanns inte 

såna här kärlekshistorier, ungdoms… förstår du?” Men barnböcker fanns däremot: 

”Alla de här sagorna som finns här i Sverige har jag läst om i Sudan på arabiska. 

Tusen och en natt, Ali Baba, Askungen, allt det här… Det finns att köpa massor av”. 

Däremot minns hon inte att det fanns litteratur av eritreanska författare att få tag på i 

Sudan. ”Om jag läste tigrinja från början i hemlandet tror jag man skulle leta efter 

sån” .  

 

Hon tror att tjejerna läste mer än killarna. ”Kanske för att tjejerna var mest hemma och 

killarna mest ute. Så de hade mycket tid att leka, spela fotboll, umgås med varann… 

men tjejerna var ofta hemma. Så det blir liksom att jag går till min granne, min kompis, 

eller kommer hon hem till mig… så det blir liksom att man läser, pratar om böcker man 

har läst”. När jag frågar om föräldrarna hade någon synpunkt på dotterns läsning av 

kärlekshistorier (med tanke på det som Obah berättade om sin mammas reaktion) börjar 

hon skratta och säger att det kanske de hade haft om de hade vetat om det - men de 

kunde ju inte läsa böckerna. Om de hade förstått hade de antagligen sagt ”Läs nånting 

vettigt!” tror hon.  

 

Diana och hennes syskon brukade som sagt låna böcker från olika skolbibliotek och 

sedan byta med varandra. Hon tyckte mycket om kärlekshistorier, ”men böckerna 

handlade inte bara om kärlek, det var liv och lite kärlek”. En bok som hon nämner som 

en särskilt stark läsupplevelse är ”Tusen och en natt”. Den läste hon flera gånger.  

 

Sara hade alltså inte tillgång till något skolbibliotek, och de ganska få böcker som fanns 

i hemmet vågade hon inte läsa eftersom de var för vuxna. 

 

Achara säger att det aldrig hände att hon gick till bibliotek eller köpte böcker efter att 

hon hade gått ut skolan. Hon hade inte tid: ”Jag bara jobbade”. Mamman hade dött när 

Achara var elva år, så hon fick sköta mycket av hushållet också, och dessutom ta hand 

om pappan som drack.  

 

Inte heller Nim hade tid eller ork att läsa. De hade långa skoldagar och mycket läxor. 

”Sen, du vet, när man kommer hem, efter läxa vi måste hjälpa sina föräldrar jobba 

också. Man har inte tid att sitta i ro och läsa. Och sen när man har dålig ljus det är inte 

lätt att du sitta och läsa”.  

 

6.5 Läsning i Sverige 
 

Selam hade som sagt bara läst en enda bok på egen hand i Eritrea, men när hon började 

på SFI i Sverige väcktes hennes intresse. En bok hon särskilt minns, som inte ingick i 

kursen men som någon rekommenderade, var ”Gömda” av Liza Marklund. ”Som jag 

säger, jag växte inte [upp] med att läsa böcker… ’Nej men oj, klarar jag den här 

boken?’ Den är stor när man se den. Och jag hade ingen svenska språk också på den 

tiden. Sen jag började läsa - det var spännande! Jag ville inte sluta heller, jag ville bara 

läsa läsa läsa… sen jag lånade från biblioteket, då läste jag alla tre”. Trots den 
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positiva läsupplevelsen har det inte blivit av att hon läst så mycket efter det. ”Jag 

brukar låna till mina barn och jag har… jag började också, men man har inte tid, jag 

har inte läst…”  

 

Hon säger att om hon hade känt till när hon var liten att man ”kan läsa böcker och 

utveckla sig på så sätt” så hade hon gjort det. Hon tänker på att hennes barn nu har den 

möjligheten och undrar hur hon själv - och hennes föräldrar - skulle ha varit om de hade 

haft samma möjligheter som hennes barn. ”Jag har inte… jag har förändrat tankarna, 

men jag läser inte så mycket böcker. Men jag tycker det är bra att man ska läsa och att 

man ska kämpa”. Hon har böcker hemma, men det blir ändå inte av: ”Som jag säger, 

jag vet inte, men om man inte har erfarenhet… det kanske är svårare, men annars man 

har tid, man kan läsa. Det är inte ursäkten att jag inte har tid. Men jag har inte 

erfarenhet”. En svensk kompis har gett henne böcker och uppmanar henne att läsa: 

”’Du ska utveckla, du ska bli bättre med språket!’ Men jag börjar en bok, slänger, jag 

börjar en andra…” Om hon skulle börja läsa igen skulle det helst vara romaner som är 

lika spännande som hon tyckte att ”Gömda” var. Spänningen är det viktigaste för henne, 

att man ska ha svårt att sluta läsa. Och det får gärna handla om kärlek också. Hon 

berättar att de eritreanska böcker som finns för vuxna nu mest är fackböcker om landets 

historia och kriget.    

 

Även Saadus läsintresse väcktes sedan hon flyttat till Sverige. Liksom flera andra 

nämner hon specifikt Liza Marklund: ”Jag vet att mina första böcker som jag läste i 

Sverige var Liza Marklund”. Även i hennes fall var det någon lärare som 

rekommenderade dem. Det var också de första böcker som hon lånade själv på ett 

bibliotek. Men hon tyckte också mycket om och läste Astrid Lindgrens barnböcker.”Nu 

är jag mycket intresserad av att läsa skönlitteratur. Inte bara för att jag ska lära mig 

mer svenska, utan jag tycker det är intressant att läsa, liksom självbiografier och 

skönlitteratur”. Hon berättar att hon nu har ”massor” av böcker hemma. Hon läser mest 

på svenska. Ofta får hon tips på böcker genom tv-programmet ”Malou”: ”Malou är min 

favorit. Och gästförfattarna sitter där, som har med sig en favoritbok och jag har läst 

alla som jag har blivit intresserad av”.  

 

Diana lyssnar också gärna på ljudböcker och berättar att det gick bra så länge hon bara 

hade ett barn, men sedan har hon inte haft tid riktigt. Hon är mycket trött efter jobbet, 

”Och när jag kommer, mina små barn och matlagning och städning och så mycket tvätt 

och disk och allt… det är svårt att hinna”. Men hon tycker mycket om att läsa 

fortfarande och har många läsminnen. Hon nämner flera titlar av Liza Marklund och 

Underbar och älskad av alla av Martina Haag som exempel på böcker hon läst och 

gillat. En annan bok som hon minns särskilt är Bokhandlaren i Kabul av Åsne Seierstad, 

som hon fick i present av en lärare. Hon tycker att bokens skildring av Afghanistan 

stämmer med verkligheten: ”Ja, det stämmer. Jag tyckte den var jätteintressant”.  

 

En annan bok hon läst, och även sett på film, som också handlar om Afghanistan är 

Flyga drake av Khaled Hosseini. Den har hon dock mer kluvna känslor inför: ”Den där 

boken som jag har läst, jag blir jätte… mår dåligt… Då när jag har sett filmen, på flera 

veckor det var svårt att koncentrera mig. Jag var så ledsen, så ledsen… hela tiden när 

jag var på jobbet eller på vägarna, de där bilderna var framför mina ögon…” Både 

boken och filmen väckte upp jobbiga minnen: ”Det finns många barn som lever 

sådär…”  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Khaled_Hosseini


24 

 

Om hon hade tid att läsa mer skulle Diana bl.a. vilja läsa fler faktaböcker. Hon vet inte 

riktigt om vad, men t.ex. om historia och samhällsfrågor, ”om nån bra händelse i 

världen”. ”Jag tänker, om jag har tid, prova olika böcker. Mycket romaner, lyssna lite 

också”. På dari läser hon inte mycket just nu, men hon lyssnar på afghanska nyheter på 

Internet. 

 

När Sara gick på SFI för att lära sig svenska läste de olika berättelser och böcker, vilket 

hon tyckte var roligt. En bok hon minns är ”Grabben från graven bredvid” av Katarina 

Mazetti, som hon tyckte om. Nu läser hon nästan ingenting, eftersom de tre barnen tar 

all tid. Tidigare var hon intresserad av historia och skulle kanske om hon hade tid vilja 

läsa mer om t.ex. Afghanistans historia, hur det var förut.  

 

Iman säger att det tog ett par-tre år innan hon kunde läsa böcker på svenska. I början 

läste hon arabiska böcker som hon lånade från biblioteket. ”Men nu, jag tittar knappast 

på dem ärligt talat, jag tycker de är… rätt tråkiga faktiskt”. Däremot läser hon gärna 

den arabiskspråkiga tidskriften Sayydati. ”Du hittar såna här sidor där det finns dikter, 

där det finns om hälsa, det är liksom olika ämnen i en och samma. Du får veta om hela 

den arabiska världen på en gång i Sayydati”. Böcker läser hon numera helst på 

svenska, och ibland på engelska. Tigrinja kan hon inte tillräckligt bra för att läsa det. En 

bok hon gillade mycket och läste på engelska var ”Coraline” av Neil Gaiman. Hon fick 

den av en lärare som förstått att hon tyckte mycket om att läsa. En svensk 

favoritförfattare är Jonas Gardell. Men hon läser också mycket gärna facklitteratur. För 

tillfället läser hon t.ex. en bok om bostadsmarknaden i Sverige: ”Det är mycket statistik 

och historia, om hur det var förut och hur det är nu. Jag älskar sånt!” Hon har också 

mycket böcker hemma. 

 

Achara studerar till undersköterska och läser därför mest kurslitteratur. Det är också 

sådana böcker hon främst lånar på biblioteket, det samt andra böcker som kan vara till 

hjälp för henne vid studierna. Hon har t.ex. lånat en bok om människokroppen, för att se 

vad olika saker heter på svenska. ”Ibland så här… om jag vill veta nånting, jag ska gå 

dit och låna”. Hon lånar också olika ordböcker, men tycker inte alltid de är bra. På 

frågan om hon läser skönlitteratur ibland också säger hon: ”Roman… jag vill gärna läsa 

den, men jag har en dålig sak. Jag kan inte läsa när jag sitter tunnelbanan eller bussen. 

Det är åksjuk, jag kan inte”. Hon lånar inte heller böcker på thailändska, men hon läser 

nyheter på nätet, t.ex. på Facebook.  

 

Det är svårt att hinna med läsning när hon både jobbar, studerar och ska försöka hjälpa 

sonen med skolarbetet, säger Achara: ”Jobbar. Skolan, min skola, hans skola… jag 

hinner inte mer”. Hon minns dock när hon gick och läste svenska tidigare att de läste 

noveller. ”Jag har aldrig läst det. Ja, det var roligt då”. Hon säger att det inte är någon 

särskild sorts berättelser hon tycker om, men de får inte vara tråkiga: ”Jag kan läsa allt, 

men man måste motivera mig att fortsätta”.    

 

Nim läser inte heller ofta. ”Jag är inte intresserad av att läsa så mycket. Jag gillar inte 

sån”. Hon vet inte riktigt varför, ”Kanske vi växt upp som det”. Hon blir också trött av 

jobbet. ”När jag blir trött, jag vill sitta i lugn och ro, komma hem och börja laga mat. 

Sen jag är trött. Jag måste ladda batteriet, så jag klarar till imorgon, sådär”. Senare i 

samtalet framgår det att språket är ett stort hinder för henne. ”Du vet, om man kunde 

inte så bra, man läser och man förstår bara 50-50… men om du förstår 80-90 %, man 

känner lite roligt. För att du måste översätta hela tiden, det blir tråkigt”. Hon berättar 
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att det ändå finns läsning som hon tycker om: ”Jag gillar ibland att läsa på vad heter 

det… barnböcker. Som är lätt förstå. Ibland det är roligt också”. Ibland när hon är ledig 

en längre stund på dagen mellan två jobbpass går hon till biblioteket och sätter sig och 

läser. ”Man känner lite lugn, lite roligt också, men det måste vara lätt att förstå”.  

 

Liksom Achara tycker Nim att det är ett problem med ordböcker som ibland förklarar 

fel. Hon använder därför även olika appar för översättning mellan svenska och 

thailändska. Men hon läser inte böcker på thailändska heller, däremot tidningar. 

Tidigare brukade hon åka in till stan någon gång i månaden och köpa tidningar från 

Thailand. ”Men nutiden man behöver inte köpa du vet, man kan titta via Internet, det är 

lättare”.  

 

Obah minns att hon tyckte om när de läste ”Mina drömmars stad” av Per Anders 

Fogelström när hon gick och läste svenska. ”Ja, den tyckte jag var rolig! Men sen… nej. 

Min man tjatar på mig: ’Du måste läsa mer!’, och jag läste någonting då. Men det har 

inte blivit så”. Hon berättar att hon ibland tänkt: ”Nu minsann!” och bl.a. börjat på 

”Zlatan-boken” flera gånger. Men studier och arbete har tagit så mycket tid, säger hon. 

Hon brukar dock läsa Aftonbladet på nätet i sin mobiltelefon. ”Så läser jag Avpixlat 

eller vad det heter. Bara för att kolla vad de skriver”, tillägger hon med ett skratt. Hon 

brukar också lyssna en del på somalisk dikt som hon letar fram på t.ex. Youtube. Dels 

finns det klassiska dikter som är kända, dels skapas nya hela tiden. ”De här dikterna 

som görs nu, man ser de hänger med tiden också. De pratar om dagens problematik, 

dagens krig, du vet…”. Det handlar också om nostalgi för henne: ”Jag kommer ihåg 

när de gick på radio i Somalia, och man var på väg nånstans som liten och man hörde 

det där…” När det gäller läsning av böcker känner hon inte att hon egentligen saknar 

det. ”Nej, jag vet inte hur det känns. Att ha det. Du vet, det är svårt att sakna nånting 

man inte har haft”. 

 

6.5.1 Läsning med barnen 
 

Iman säger att hon och hennes man läst ”massor” för barnen, ”nästan varje dag, innan 

de lade sig!” De läser både på svenska och arabiska. ”För jag vill gärna att de ska 

komma i mycket kontakt med det arabiska språket och det får man mest genom sagor 

tror jag”. Hon lägger mycket vikt vid att barnen ska förstå det hon läser och uppmanar 

dem att säga till så fort det är något ord de inte kan. ”Så de kan jättebra arabiska”. Hon 

direktöversätter också svenska barnböcker till arabiska för barnen. ”Då läser jag först 

på svenska och sen jag säger: ’Nu ska vi läsa på arabiska!’.”Och då kan de berättelsen 

liksom på svenska, de kan hela sagan, så det blir väldigt intressant. Så det utvecklar 

liksom deras tankar också: hur ska vi säga det på arabiska? Man får försöka hitta på 

saker så det lockar barnen och det blir inte tråkigt att lyssna”.  

 

Diana läser för barnen på både svenska och dari. Hon har köpt många barnböcker på 

olika bokreor under åren. De har också ganska många böcker hemma på dari som hon 

köpt i Afghanistan och tagit med till Sverige, så hon tycker inte att de behöver låna det 

på biblioteket. Men ofta när barnen ska lägga sig tar hon inte fram någon bok, utan 

berättar istället ur minnet någon historia som hon hörde av sin egen mamma när hon var 

liten. Hennes egna barn tycker mycket om att läsa också. Hon berättar om sin dotter att 

hon varje gång hon går till biblioteket har med sig många böcker hem. ”Nu jag tjatar: 

’Nej, du behöver inte låna så mycket. Ta två böcker. När du är klar med dem, lämna 

och hämta nya böcker”. 
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Även Selams barn tycker om att läsa. ”Min dotter tycker om att läsa om… kärlek och 

händelser, du vet - vad kommer det bli?” Även sonen läser, gärna fantasy. De lånar 

själva och med skolan. Selam har läst högt för barnen, t.ex. om Spöket Laban. Hon 

berättar att personal på barnens förskola frågade henne om hon inte borde läsa för 

barnen på tigrinja, men att hon svarade ”Nej, jag ska lära mig svenska!” Men hennes 

man läser för barnen på tigrinja. Böckerna lånar de på biblioteket eller köper på den 

eritreanska kulturfestival som brukar anordnas varje år.  

 

Achara läser som sagt nästan ingen skönlitteratur själv just nu, men hon går till 

biblioteket och lånar böcker till sin son. Eftersom han flyttade till henne i Sverige först 

nyligen har han ännu inte börjat gå dit på egen hand: ”Han vågar inte. Därför jag måste 

leta böcker till honom som passar”. Hon läser för honom på svenska, men uppmanar 

också honom att göra det: ”Jag sa till honom: ’Läsa! Läsa högt! Jag vill veta hur du 

kan uttala”. Men än så länge tycker han att det är tråkigt, berättar hon.  

 

Inte heller Nims son tycker om att läsa säger hon. ”Nej, han inte är intresserad. När 

han var liten han har massor barnböcker, för att när han fyller år, de brukar köpa. 

Aldrig. Nej, han gillar inte att läsa. Sen han gillar bara boken som visar olika bil, tåg, 

flygplan, sådär. Men inte saga. Han aldrig säger ’Mamma, kan du läsa saga’. Jag har 

försökt när han var liten, börja läsa och sen han sa ’Nej, jag vill inte’”. Hon pratar 

thailändska med honom hemma och säger att han förstår ”ganska mycket”. Svenska lär 

han sig i skolan säger hon. Nims svenske man läser ganska mycket själv och det är 

också han som tar med sig hennes son till biblioteket ibland.   

 

Eftersom Sara arbetar på förskola känner hon till en del om svenska barnböcker och 

läser dem även för sina barn: ”Jag vet nuförtiden vilka sagor finns och som jag kör på 

förskolan, så jag kör samma till dem också”. Både hon och maken lånar böcker från 

biblioteket och läser för barnen. Helst skulle Sara vilja att barnen först lär sig pashto, 

men hon har haft svårt att få tag i barnböcker på det språket. Hon känner inte till någon 

affär där det finns att köpa och blir glad när hon får veta att det går att beställa via 

biblioteket. 

 

Saadu berättar att hon läser mycket för sina barn, dock bara på svenska. En bok hon 

nämner särskilt är ”Hugo och Josefin” av Maria Gripe, den har hon och barnen lyssnat 

på som ljudbok också och tycker mycket om. ”Vi lyssnar mycket. Inte bara för att det 

är bekvämt och det är så spännande… för att det finns ju möjligheter nu, det fanns inte 

sagoband, men nu finns det”. Vid några tillfällen har hon också lånat barnböcker på 

somaliska från biblioteket, men hon ”önskar att hon hade gjort det mer”. Hennes barn 

kan inte somaliska så bra (pappan är svensk). ”Alltså, dottern förstår mer än sonen. Jag 

har blivit lat…” Men hon har berättat för dem vissa sagor från Somalia som hon minns 

från sin barndom. Hennes barn läser också mycket på egen hand. Sonen lärde sig läsa 

redan när han var fem år, berättar hon stolt, och dottern är ”glupsk” när det gäller att 

läsa böcker.   

 

Även Obah, som också är gift med en svensk, har läst mest på svenska för barnen. ”Jag 

har försökt på somaliska… de blir irriterade på mig att de inte kan somaliska, så ibland 

brukade jag: ’Nu ska vi skärpa oss, ska gå till biblioteket, låna böcker… så blir det 

ingenting av”. Hon säger att hon har ”dålig disciplin” och har mycket med jobbet. 

Annars tycker hon att biblioteket har ganska mycket böcker på somaliska och de lånar 
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även in när hon ber om det. ”Ofta det som är tråkigt med somaliska barnböcker är att 

… de böckerna i alla fall som jag har lånat till mina barn, så intresset slocknar hos 

barn när det inte är färg. Det är bara ritat så här… svartvitt”. Även språket har varit ett 

hinder - en del ord är svåra för barnen att förstå, inte minst när det handlar om sådant 

som inte finns i Sverige. ”Så blir det jättejobbigt att förklara, så intresset dör då på 

vägen. Och sen kan det kanske vara så att jag har riktat in mig på att de ska lära sig. Så 

att jag har bara tagit såhär, somaliska alfabetsböcker. Och de tappar intresset”. 

Däremot läser barnen numera mycket på egen hand på svenska, berättar hon. 

 

6.6 Skillnader mellan det tidigare landet och Sverige  

 
”Sverige och Eritrea, mycket skillnad”, säger Selam. ”Här även små barn läser böcker, 

det är nästan alla läser här”. På frågan vad det kan bero på svarar hon: ”Utveckling 

kanske. Eller vad ska jag säga, jag vet inte, erfarenhet”. Men hon säger också att det 

har ändrats sedan hon var liten, skolan prioriteras mer: ”Föräldrarna också, de är 

medvetna att barnen ska läsa. Eller folk ska utveckla sig”. Det har också blivit lättare 

att få tag i böcker nu säger hon, det säljs mycket. ”Nu de köper böcker och de läser, de 

kämpar”. Samtidigt säger hon att man i Eritrea är mer van att kommunicera muntligt: 

”Även på bussen, du pratar, man läser i tidningen eller något. Även på lång resa, när 

man skulle till stora städer, då skulle man läsa en bok, men man gör inte. Man sitter 

och berättar och pratar, muntligt… man skrattar, man… t.ex. när du läser bok, man lär 

sig mycket grejer, roliga… eller spännande… men i mitt land man har muntligt: ’Vet du 

vad som hände idag? Så hände det och det’. Man pratar muntligt och… man lär sig 

från vuxna när man pratar, om du sitter med en äldre”. Hon tänker att det skulle vara 

bra att läsa mer, ”Men… man har ingen bakgrund… vi är inte vana med det”. 

 

När Diana får frågan om det finns skillnader i sättet som folk ser på böcker och läsning i 

Afghanistan jämfört med Sverige svarar hon ”Ja, mycket! Här finns mycket möjlighet. 

Barnen har i alla fall el, värme, de kan sitta på annat rum i lugn och ro. De flesta i 

Afghanistan, de kan inte sitta i lugn och ro på ett annat rum. De kan inte gå på 

bibliotek. Här man kan gå och sitta på bibliotek i flera timmar”. Hon säger att folk är 

mycket rädda att låta sina barn vara mycket ute, bl.a. på grund av risken för attentat och 

bomber.  

 

Hon nämner också ett annat hinder: ”Föräldrar finns som uppskattar inte att deras 

flickor… eller inte bara deras flickor, till och med de inte uppskattar att deras pojkar 

skulle gå till skolan”.  På frågan varför svarar hon att de tänker att man inte ska 

förändra sitt levnadssätt.”De tänker mycket… att leva på en gammal stil”. ”De flesta 

barnen, de har inte sin rättighet, de ska prata nånting och när vuxna sitter där de kan 

inte säga sin åsikt”. Om en ung person säger emot en vuxen anses denne vara 

respektlös. Ett annat problem hon tar upp är tillgången till Internet, som ju annars ger 

möjligheter för den som inte har böcker. Det finns Internetcaféer, men det är nästan bara 

pojkar som kan gå dit säger hon: ”Om flickor går dit, de blir retade av andra grabbar. 

De blir mycket… trakasserade”. 

 

”Jo, det är stor skillnad”, svarar även Achara. ”I Thailand… bara elever som går till 

bibliotek. Men vuxen, de läser bara tidning och sitter tillsammans och diskuterar 

[politik]”.  Om böcker säger hon: ”I Thailand de… inte populär som i Sverige. Vi är… 

de känner som ’böcker är inte viktigt’, som i Sverige. Tror jag”. Enligt henne är det 
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sällan man ser någon sitta och läsa ute någonstans, i så fall tidningar. ”Om det är 

tidning, det är okej. Om böcker, inte… tror jag”.  Hon tycker dock det verkar som att 

det håller på att ändras, bl.a. för att det har blivit lättare att få tag på böcker. ”Nu det 

finns, de kan hitta… de kan leta böcker och läsa”. Hon säger också att det finns 

skillnader mellan olika samhällsgrupper: ”I Thailand de har olika klasser. Om de har 

hög klassen, de tittar böcker. Om det är låg nivå, vi läser inte böcker, bara jobbar”.  

 

Nim säger om den tiden då hon växte upp i Thailand att ”det var nästan ingen som var 

intresserad att sitta på bibliotek eller köpa boken och sitta läsa som i Sverige. Det är 

stor skillnad”. Hon tror att det delvis handlar om ekonomi, fast inte bara: ”Vi lever 

olika. Inte samma. Här de… kanske det är kallt, de brukar sitta hemma, hitta nånting att 

göra så man känner inte tråkigt. Men Thailand, det är varmt land, vi brukar gå ut, göra 

nånting, det är aktivitet mest”.  

 

En annan anledning tror hon är brist på tid och ork. Man gick långa dagar i skolan och 

hade mycket läxor. ”Men i Sverige de studerar ganska kort tid, och de ledigt ganska 

mycket”. Hon säger att det ändå finns mer böcker där nuförtiden. Hon tror inte att det 

fanns något bibliotek där hon bodde när hon växte upp förutom det som var i skolan. 

”Nutiden vet jag inte, jag har inte varit där flera år, men runtomkring jag har inte sett 

så många läsa. Om de vill veta om Thailand, de tittar på tv, nyheter, så… de brukar inte 

köpa tidning, sitta och läsa, fika, dricka kaffe, sådär… det var inte så många som gör 

det”.    

 

”Jag tror… att folk i mitt land har uppfattningen att det är slöseri med tid att läsa 

nånting som inte ger utbildning”, säger Obah. ”Vanliga kurslitteraturen, jo, det är på 

grund av att du ska bli läkare eller undersköterska eller bibliotekarie eller du vet, du 

ska bli nånting. Medans skönlitteratur, vad blir resultatet, det blir… du slösar tid. Du 

ska läsa så du blir nånting och så. Tror jag”. När jag jämför läsningen av skönlitteratur 

med det muntliga berättandet, som inte heller egentligen leder till något ”resultat” säger 

hon att skillnaden kanske ligger i att det skapar en gemenskap och att den muntliga 

berättelsen också kan anpassas efter situationen och dem som lyssnar: ”Jag tror 

berättaren berättar vad den tror att vi vill höra, förstår du? De kan ändra och bygga 

på, anpassa. Medans boken är bara skriven, så. Men sen… det finns faktiskt inte många 

böcker. Det finns inte skriven skönlitteratur”.  

 

”Uselt” är det ord som Saadu använder när hon ska försöka beskriva situationen när det 

gäller litteratur och läsning i Somalia. ”Det finns mer i Sverige. Man får ju möjlighet att 

liksom… det kommer ju på tv att nån författare släpper en bok och det kommer i media 

och det finns hemsidor för böcker som folk ger recensioner och… så det sprids mer. 

Men… kanske det görs nu i Somalia? Även om det är krig, för att det är ju liksom… alla 

länder har ju gått mer och mer, vad ska man säga… de utvecklar sig. Men när jag var 

liten, det fanns inte”. Till skillnad från Obah har hon inte någon direkt erfarenhet av 

poesitraditionen. ”Det har jag inte, men jag vet att den finns. De flesta böcker handlar 

nästan om poesi skulle jag säga”.  

 

När Sara får frågan om eventuella skillnader mellan Sverige och Afghanistan vad gäller 

läsning säger hon att folk läser mer i Sverige, och sedan tar hon upp det annorlunda 

umgängessättet: ”Här i Sverige alla lever så isolerat liv liksom, när man kommer hem 

så man har ingen kontakt ute med andra”. I Afghanistan var man väldigt mycket med 

andra människor hela tiden, även om männen ofta umgicks för sig och kvinnorna för 
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sig, också i hemmet. ”Sådant är livet därnere. Man umgås väldigt mycket”. På min 

fråga om hon menar att det kanske skulle uppfattas som lite konstigt att då istället sätta 

sig för sig själv och läsa svarar hon: ”Kanske det har varit också, men sen ofta det 

händer mera liksom när man är väldigt social och ute”. När hon kom till Sverige tyckte 

hon det var bra att det gick att utbilda sig vidare och att det fanns bibliotek dit man 

kunde gå.  

 

När Iman ska göra en jämförelse mellan länderna kan hon även jämföra med hur det var 

i Sudan, som är det land hon egentligen har personlig erfarenhet av. Hon tycker dock att 

hon känner till situationen även i Eritrea väl. Om sitt födelseland säger hon att det är 

stor skillnad på olika människor beroende på var de bor, vilken utbildning de har och så 

vidare. Men generellt säger hon att de som bor i Eritrea ”läser nästan ingenting”, om 

man inte är tvungen för skolarbetets skull. ”Men bara för att roa sig, sitta med en bok i 

handen, det gör man inte nästan, om man inte är väldigt högutbildad”. I Sudan läser 

man mer, säger hon, men ändå inte som i Sverige. ”Det är inte… typ att ’läsning är 

viktigt’. Det är inte alls så”.  Hon tror att det är för att ”folk har andra bekymmer”. 

”Ungdomar eller barn redan i tidig ålder försöker skaffa jobb, hjälpa familjen”. Det 

gäller särskilt Eritrea. ”Det är därför folk i Eritrea har inte läsvanor och sånt. Det är 

inte så vanligt. Nånting som du inte kan, du kan inte föra vidare”.  

 

Sudan är ett mer stabilt land, säger hon, och därför läser folk mer. Men även där är det 

främst högutbildade människor som läser. Om man ser någon på en buss eller ute på 

stan som läser är det oftast en man med en tidning. ”Men inte kvinnor, det är väldigt 

sällan man ser kvinnor läsa”. Det tycker hon är bra med Sverige, att ”alla läser”, 

kvinnor och män, vuxna och barn. ”Och sen hela samhället har uppmuntrat till läsning. 

Kunskap är makt här, verkligen man ser det. Att det finns böcker om allt du vill ha!” 

Hon tar som exempel att det finns barnböcker om växter och säger att det i Sudan mest 

fanns faktaböcker om geografi, ”kartor och sådär”, om olika länder. ”Men det fanns inte 

så detaljerat, om du vill lära känna… vad gör myror, hur de lever och samarbetar, 

förstår du? Det… jag har aldrig sett sånt där!” Hon säger att det är så bra att det finns 

böcker på alla nivåer, ”för små barn som börjar liksom titta på bilder och lära känna 

grejer, till universitetsprofessorsnivå. I samma ämne, du kan fördjupa dig hur mycket 

som helst”. Hon nämner pekböcker med bilder som går att känna på, t.ex. hur päls 

känns. ”Alltså, små barn som inte ens kan prata! Att man väcker den här känslan och 

intresse för läsning, jag är väldigt imponerad!”  

 

På frågan varför det inte är så i Sudan säger hon att det nog är ”själva miljön”. ”Om du 

inte är uppväxt på det här sättet, du kan inte ge nånting som du inte kan själv. Du måste 

vara duktig på nånting och tro på nånting och att det ger effekt och att det är för att du 

ska kunna ge det vidare till nästa generation. Plus staten spelar stor roll. Om staten 

skulle uppmuntra för läsning, de skulle ha byggt bibliotek överallt, de skulle samarbeta, 

de skulle översätta mycket… Men det finns inte!” Hon menar också att skolorna inte 

uppmuntrar till eget tänkande och forskning, utan bara till att man ska lära sig utantill. 

Iman tror att det är medvetet: ”högre makter” vill inte att folk ska börja tänka för 

mycket själva. ”De ger inte nånting och säger ’tänk kritiskt’, är det här möjligt eller 

inte? Hur kan du utveckla det här? Det finns inte så. Och det… det är planerat tror 

jag”. ”De vill sitta kvar vid makten. Ju mer dumma människor det finns, desto bättre 

för dem. Men det är sant, det är så!” 
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7. Analys och diskussion 
 

Med min undersökning har jag velat ta reda på mer om kvinnornas egna erfarenheter av 

läsning, men också - trots att det bara rör sig om åtta intervjuer - försöka se eventuella 

mönster i hur deras ”läslinje” under livet kommit att formas. Härvid har jag alltså utgått 

från Sten Furhammars indelning i upplevelseläsning och instrumentell läsning, samt 

även utformat ett eget schema över kvinnornas läsmönster som jag tyckte behövdes för 

att visa på vissa tendenser i intervjusvaren. 

 

7.1 Furhammars modell 
Som redovisats närmare i teoriavsnittet finns i Furhammars bok Varför läser du? (1997) 

en indelning av läsning i fyra kategorier: personlig upplevelseläsning, opersonlig 

upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning samt opersonlig instrumentell 

läsning. 

 

När det gäller mina intervjupersoner förekommer samtliga typer av läsning. Det går att 

se vissa mönster, även om de är långt ifrån entydiga.  

 

En tendens är att det verkar vara vanligare att enbart ägna sig åt instrumentell läsning 

när man lever under ekonomiskt svåra förhållanden. När man måste ägna en stor del av 

tiden åt arbete för att försörja sig och familjen kan det vara svårt att hitta tid och ork att 

läsa. Man läser det man måste för skolarbetet och kanske ingenting mer. Det gäller för 

några av de intervjuade kvinnorna själva, framför allt kanske Nim och Achara, men 

också för många andra människor de hade i sin närhet i hemlandet. Diana beskriver att 

det gällde för hennes mamma (men inte resten av familjen). För just Nim och Achara 

verkar det även gälla deras läsning i Sverige - särskilt Achara kopplade under vår 

intervju hela tiden orden ”böcker” och ”läsning” till kurslitteratur och ordböcker. 

Samtidigt motsägs denna teori av den starka poesitradionen i Somalia och annat 

muntligt berättande som t.ex. Obah, Saadu och Selam berättar om. Trots fattiga 

omständigheter fanns upplevelseläsningen där (fast då i muntlig form).  

 

Innan jag genomförde intervjuerna hade jag med mig någon slags föreställning om att 

en avsaknad av böcker och skriftlig litteratur alltid kompenserades av ett rikt muntligt 

berättande, men det verkar inte stämma. Varken Nim eller Achara hade erfarenheter av 

att vuxna berättat sagor eller liknande för dem annat än undantagsvis och inte heller i 

Saras hem förekom det särskilt ofta.  

 

Det är svårt för mig att bedöma i vilken grad kvinnornas instrumentella läsning under 

uppväxten var främst personlig eller opersonlig eftersom vi inte gick in mycket på det. 

Vissa uttrycker ett större engagemang när de talar om studierna än andra, t.ex. berättar 

Selam om insikten hon fick när hon kom till Europa och Sverige: ’Aha, var det den som 

de pratade om i skolan!” Man kan också tänka sig att det innebär något särskilt att få gå 

i skolan och skaffa sig (instrumentella) kunskaper i ett land där många tidigare inte haft 

möjlighet att göra det om man jämför med t.ex. Sverige. Att erövra nya kunskaper borde 

då kunna bli känslomässigt och personligt engagerande på ett annat sätt.  

 

En typ av läsning som Saadu och Obah berättar om och som är svår att placera in i 

någon av Furhammars kategorier är utantillinlärningen av Korantexter på ett språk som 

flickorna inte alls kunde. Den är instrumentell - det var mer eller mindre ett krav att alla 
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skulle studera den heliga texten i den miljö de växte upp, men den är troligen även en 

upplevelseläsning av speciellt slag för många. Även om man inte förstår orden kan man 

känna till innehållet om någon förklarar det för en, som Saadus pappa gjorde.  

 

Flera av kvinnorna berättar om läserfarenheter som utan tvekan kan hänföras till 

kategorin personlig upplevelseläsning, t.ex. Iman och Saadu. I Saadus fall har hon 

börjat uppleva sådan läsning först i Sverige, medan Iman gjorde det långt tidigare. 

Selam, Sara och Obah berättar om enstaka sådana läsupplevelser, men dessa har inte lett 

till att de har fortsatt söka dem. Diana har läst på det sättet mycket tidigare, men gör det 

nästan inte nu på grund av tidsbrist. Nim och Achara har läst böcker eller berättelser 

främst inom ramarna för svenskundersvisningen, och även om de har tyckt om vissa 

texter får jag intrycket att det för dem mer har handlat om opersonlig upplevelseläsning. 

Det är för övrigt svårt att veta inom vilken kategori man ska placera den skönlitteratur 

som ingår i svenskundervisningen, eller för den delen sådan litteratur som man väljer att 

läsa både för att det är roligt och för att man ska förbättra sina språkkunskaper.  

 

7.2. Läsmönster över tid 

 
I schemat nedan har jag med hjälp av siffror försökt visa på ett ungefär hur de olika 

kvinnornas läsmönster har sett ut hittills under livet. När det står två siffror menas att 

det har varierat, t.ex. läste Diana mycket i Sverige när hon bara hade ett barn, men 

väldigt lite just nu när hon har fullt upp med tre barn.  

 
  

 Andras läsning i 

hemmet 

Egen läsning i 

hemlandet 

Egen läsning i 

Sverige 

Barnens läsning  

Högläsning 
                                       

Saadu (Somalia) 

 

2 (muntligt) 2 (muntligt) 4 4 

Obah (Somalia) 

 

2 (muntligt) 1-2 1-2 3 

Diana (Afghan.) 

 

3 3 2-3 4 

Sara (Afghan.) 

 

1 (muntligt) 1 1-2 2-3 

Nim (Thailand) 

 

1 1 1 1 

Achara (Thailand) 

 

1 1 1 1 

Selam (Eritrea) 

 

2 (muntligt) 1 1-2 3 

Iman (Eritrea) 

 

2 (muntligt) 3 4 4 

 

 

Förklaringar 
 

Andras läsning i hemmet - om det fanns böcker hemma, om de andra i familjen läste 

och om det lästes högt/berättades sagor eller liknande för barnen 

 

Egen läsning i hemlandet - egenvald läsning  
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Egen läsning i Sverige - egenvald läsning 

 

Barnens läsning/högläsning - dels om man läser högt för barnen, dels om barnen 

själva tycker om att läsa 

 

1= ingenting eller bara lite 

2= något/ibland 

3= i ganska stor utsträckning 

4= i mycket hög utsträckning 

 

Även när man ser på hur kvinnornas läsmönster utvecklats över tid går det att se vissa 

tendenser menar jag, även om de är vaga.   

 

Som redan konstaterats har kvinnorna som regel gått längre i skolan eller i efterhand 

skaffat sig mer utbildning än sina föräldrar (några, till exempel Diana, hade en 

högutbildad pappa medan mamman saknade utbildning). Det är bara Diana som 

kommer från ett hem där alla (utom mamman) läste mycket. Några av föräldrarna kunde 

inte läsa alls eller bara lite, medan alla de intervjuade kvinnorna kunde det redan innan 

de lämnade sitt första hemland.  

 

De flesta kvinnornas barn som hunnit bli några år gamla har, i alla fall enligt sina 

mödrar, i sin tur redan utvecklat ett mer eller mindre stort intresse för läsning. 

Undantagen är Acharas son som först nyligen kommit till Sverige samt Nims son som 

hon säger inte är intresserad av läsning. Achara och Nim, båda från Thailand, är också 

de två som växte upp i hem där läsning och berättande nästan inte alls förekom, och de 

har inte heller läst mycket på egen hand sedan barndomen. Det är svårt att säga ifall det 

har någon betydelse i sammanhanget, men det skulle möjligen kunna vara så.  

 

Saadu och Obah från Somalia läste bara ett par enstaka böcker under hela uppväxten, 

men säger båda att deras barn tycker mycket om att läsa. Saadu läser också mycket 

själv, medan Obah inte gör det. Det kan vara så enkelt som att de har olika personlighet 

och intressen. Som redan nämnts är båda två gifta med svenska män, något som troligen 

också påverkar deras livsstil och språkanvändning, inte minst när det gäller läsning för 

barnen.  

 

Sara, som liksom Diana kommer från Afghanistan, har inte alls haft samma erfarenheter 

av böcker och läsning under uppväxten som Diana, trots att även hennes pappa hade 

högre utbildning (lärare). Av intervjusvaren kan man ana att hennes familj levde mer 

traditionellt och religiöst än Dianas familj gjorde. Både Sara och Diana är nu 

småbarnsföräldrar och har svårt att hinna med läsning för egen del, men båda läser och 

berättar för sina barn.  

 

Selam, som växte upp i Eritrea med föräldrar som var analfabeter men som tyckte det 

var oerhört viktigt att alla barnen fick full skolutbildning, verkar ha fått med sig en stark 

tro på att utbildning och läsning i princip är viktigt, även om det inte blir av så ofta nu 

att hon själv läser. Men hennes barn gör det desto mer. Iman, också född i Eritrea men 

uppvuxen i Sudan, blev storläsare redan medan hon gick i skolan, trots att föräldrarna 

bara kunde läsa litegrann och inte läste för henne. Hennes stora läsintresse har också 

fortsatt i vuxen ålder och hon läser mycket för sina barn. Även här kan det vara en fråga 
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om personlig läggning, men Iman säger också att det allmänt är så att man läser mer i 

Sudan än i Eritrea, bl.a. för att det är ”mer stabilt”.  

 

8. Avslutande diskussion med slutsatser 
 

Sammanfattningsvis tycker jag att min förmodan om att intervjupersonernas 

erfarenheter av läsning och litteratur skulle skilja sig ganska mycket från de gängse 

svenska bekräftades. De skilde sig också från varandra i kanske högre grad än jag 

trodde. Jag hade som tidigare nämnts haft en föreställning om att muntligt berättande 

var starkt överallt där man inte brukar läsa så mycket böcker. Det visade sig inte 

stämma. Religion spelade också en mindre roll än jag hade väntat mig, åtminstone kom 

det inte fram särskilt mycket i samtalen. Språkaspekten spelade å andra sidan en större 

roll än jag hade tänkt på. Jag hade nog omedvetet föreställt mig att kvinnorna skulle ha 

med sig ett språk som självklart var deras ”modersmål” när de kom till Sverige, men 

några av dem växte upp med flera språk redan i hemlandet, t.ex. Iman som använde 

tigrinja hemma med familjen men annars talade arabiska. Det gör det alltså mer 

komplicerat än i exempelvis Georgsons studie (Georgson, 2002) där informanterna 

jämför sin läsning på svenska respektive persiska och i Hadzics studie där det handlar 

om bosniska och svenska (Hadzic, 2005). För de kvinnor jag intervjuade var det inte 

självklart att de ville eller ens kunde läsa böcker på sitt/sina tidigare språk här i Sverige. 

Det inte alltid samma sak att kunna förstå ett språk, att kunna tala det själv och att 

kunna läsa böcker utan problem på det.  

 

I likhet med Marlene Svärd (2015) tror jag att föräldrarnas inställning till läsning har 

stor betydelse för barnens läsintresse, liksom vilken kultur man vuxit upp i. Sheldrick 

Ross, McKechnie och M. Rothbauser konstaterar också att föräldrars högläsning spelar 

stor roll för barnens läsning, liksom tillgången på böcker och bibliotek (Ross m.fl., 

2006). Samtidigt kan man se av det som mina informanter berättar att föräldrarna inte 

nödvändigtvis måste ha någon egen erfarenhet av läsning - det viktigaste kanske är just 

att de har en positiv inställning till det och vill uppmuntra sina barn att läsa. En sådan 

positiv inställning kan i sin tur antagligen skapas genom att föräldrar och barn kommer i 

kontakt med barnböcker och sagoläsning t.ex. i förskolan och genom barnprogram, eller 

åtminstone sedan barnen börjat i skolan.   

 

I Elin Nilssons uppsats om skönlitteraturens roll i gymnasieskolans 

andraspråksundervisning (2014) berättar läraren Veronica att hon vill att hennes elever 

ska få med sig ”lite bildning” (ibid., s.22) och konstaterar samtidigt att den bildning som 

ges i svenska gymnasieskolor till mycket stor del är västerländsk. När mina 

intervjupersoner ska berätta om böcker eller berättelser de läst i Sverige som de tyckt 

om nämner de flesta något de läst under SFI-utbildningen eller fått tips om av lärare. 

Det är främst nyare litteratur av svenska författare, som Liza Marklund, Jonas Gardell 

och Katarina Mazetti, men även Fogelström. I Nilssons studie berättar en annan lärare, 

Maja, att hon aldrig skulle välja att läsa t.ex. Hamlet av Shakespeare med sina elever, 

främst på grund av ”det kulturella avståndet” och att det är ”fjärran ifrån deras 

kulturkretsar”. När de läste Tusen och en natt tyckte hon däremot att de var ”rätt så 

mycket med på det och kände igen dom här berättelserna” (ibid., s.25).  

 

Just Tusen och en natt nämner Diana som en favoritbok från uppväxten, men flera av 

mina intervjupersoner berättar att de läst sagor av bröderna Grimm när de var små. Iman 
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säger till och med att ”Alla de här sagorna som finns här i Sverige har jag läst om i 

Sudan på arabiska”. Iman berättar också att en stor del av hennes läsning under tiden i 

Sudan bestod av engelska böcker i arabisk översättning, som t.ex. Agatha Christie. Man 

kan alltså inte utgå ifrån att personer som invandrat till Sverige från andra delar av 

världen uppfattar all västerländsk litteratur som ”fjärran ifrån deras kulturkretsar” som 

Maja i Nilssons studie uttryckte det.  

 

Maja reflekterar vidare över om hon kanske borde ”göra mer” av elevernas icke-

västerländska bakgrund och läsa litteratur från deras länder, men känner sig kluven. En 

bok som hon använt i sin undervisning för att hon tyckte mycket om den själv och 

tänkte att den skulle passa är Flyga drake av Khaled Hosseini. Hon berättar dock att 

”eleverna ibland har reagerat och ifrågasatt varför just de ska läsa så mycket som 

handlar om invandrare” (Nilsson, 2014, s.24). Flyga drake nämndes ju också av min 

informant Diana, som blev mycket ledsen när hon läste den eftersom den påminde 

henne om förhållandena i hemlandet (däremot tyckte hon om att läsa Bokhandlaren i 

Kabul som också handlar om Afghanistan). Iman sa om en del av de böcker hon läste i 

Sudan och som handlade om ”blondiner och hästar och allt möjligt” att det var ”liksom 

en dröm, att man ser sån här typ av människor” när man bodde i den miljö hon gjorde. I 

övrigt har mina intervjupersoner inte sagt så mycket om just den kulturella aspekten när 

det gäller de böcker de läst (det var heller ingenting jag frågade särskilt om, även om det 

hade varit intressant att diskutera mer). 

 

Bjerninger och Åkerman kommer i sin studie (2003) fram till att biblioteket har haft 

betydelse för kvinnornas integration, bl.a. för språkutvecklingen och som en plats för 

möten med andra. De tycker sig också se att det är individuella orsaker som påverkar 

om och hur man använder biblioteket som en väg till integration. Jag har inte fokuserat 

på just integrationsaspekten, men även i min studie säger alla de intervjuade kvinnorna 

att de använder biblioteket åtminstone ibland, främst för att låna böcker till sig själva 

eller till sina barn, även om vissa får tag i böcker på andra vägar. Framför allt Iman och 

Saadu uttalar sig mycket positivt om biblioteket som plats och institution.   

 

Bjerningers och Åkermans utgångspunkt är att ”det ligger en ömsesidighet i begreppet 

integration”, det vill säga att det inte bara är invandrarna som ska integreras utan ”målet 

måste vara att vi integreras med varandra” (Bjerninger & Åkerman, 2003, s.16). Jag 

håller med dem, men menar dessutom att detta inte bara gäller i relationen svenskar-

invandrare, utan även i relationen mellan olika grupper av invandrare gentemot 

varandra (samt ibland grupper från samma land, t.ex. religiösa-mer sekulära). Här borde 

både biblioteket som mötesplats och läsning av olika sorters litteratur kunna spela en 

viktig roll.  

 

Jag hänvisade tidigare till Mats Dolathkahs avhandling om barns läsning (2011). Han 

redogör där för den historiska läsforskningen och de diskussioner kring ämnet som förts 

där. En sak som jag tycker borde lyftas fram mer är det faktum att sådant som ses som 

”historia” i t.ex. en svensk kontext i själva verket kan vara ”nutid” på många andra 

platser i världen. Och kanske inte bara i andra länder, utan även inom ett och samma 

land, även i Sverige. Och till och med inom en och samma familj, som i Saras fall, där 

en av farbröderna inte tyckte att flickorna skulle gå i skolan efter tolvårsåldern. Jag 

menar att jämförelser mellan olika tider går att jämställa med jämförelser mellan olika 

länder och subkulturer inom länder: olika ”tider” kan existera samtidigt, sida vid sida.  
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Historikern Eva Österberg skriver om detta i sitt föredrag Omoderna människor: folk 

förr och den moderna individen:  

 
”Värderingar och sociala positioner som vi på tidsaxeln känner igen såsom ”förmoderna” 

respektive ”moderna”, existerar i själva verket samtidigt idag, som traditionella och 

emancipativa, om vi betraktar den globala kartan. Parallellt lever människor i världen alltså 

också idag efter mycket olika normer och värden, trots att de i förbluffande grad har tillgång till 

samma amerikanska såpoperor på TV eller via datorn kan kommunicera tvärs över jordklotet. 

Det är ett fenomen som med den tyske historiefilosofen Reinhart Kosellecks ord handlar om 

samtidigheten i det osamtida eller osamtidigheten i det samtida. Andra talar om 

”heterotemporaliteten”, de historiska förloppens bristande konvergens i tid, som en av de 

viktigaste krafterna bakom konflikter och dominansförhållanden i världen” (Österberg, 2009).  

 

Detta är något som jag tycker syns tydligt i ”mina” kvinnors berättelser, inte minst när 

det gäller talibanrörelsen i Afghanistan som ju nästan bokstavligen vill vrida klockorna 

tillbaka och tvinga människor tillbaka till ett ”äldre” sätt att leva. Inom alla de 

intervjuade kvinnornas familjer existerar på sätt och vis flera ”tider” parallellt, även när 

det gäller läsning. Det räcker att ta exemplet med Obah, som på en och samma gång har 

en mamma som varit nomad och analfabet, googlar fram och lyssnar på somalisk 

muntlig poesi på sin mobiltelefon och har ett barn som är storläsare av Harry Potter-

böcker.  

 

Det styrks också av Jan Thavenius beskrivning av 1800-talets Sverige (Thavenius, 

1991), där det går att se direkta paralleller till det som mina informanter berättar om, 

t.ex. när det gäller barnens och särskilt flickornas oregelbundna skolgång, att barnen 

ofta behövdes som arbetskraft och därför hölls hemma från skolan, och att många inte 

såg någon nytta med utbildning. ”Tillgången på böcker i hemmen på landet och i fattiga 

familjer var enligt många vittnesbörd synnerligen mager”, skriver Thavenius (ibid., 

s.250), något som alltså kan gälla även idag på andra håll i världen.  

 

Slutligen: Stämmer Teju Coles iakttagelse även på de länder jag har undersökt? Är det 

lika sällsynt att se någon läsa avancerad litteratur där som att få syn på en vit korp? Om 

man utgår från de svar som kvinnorna i mina intervjuer gett så ligger det i alla fall något 

i det han skriver. Ingen av dem säger sig minnas att de brukade se människor där som 

satt och läste en bok.  

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag tror att det vore värdefullt med både fler jämförande läsundersökningar och att 

undersöka enskilda grupper mer på djupet. Det var många saker som kvinnorna talade 

om i intervjuerna som jag gärna hade velat gå vidare med om det hade gått att få in 

inom ramarna för mitt uppsatsämne. Till exempel vore det intressant att få veta mer om 

språkkunskapernas påverkan när det gäller lusten och möjligheten att ta till sig litteratur, 

det som jag nämnde ovan: detta att man kan ”kunna” språk på olika nivåer och vad det 

betyder för läsförståelsen. Med tanke på det som Diana och Sara berättade om sina 

erfarenheter från Afghanistan borde det också vara viktigt att undersöka ifall flickor 

alltid har samma möjligheter att läsa och söka information fritt som pojkar i Sverige 

eller om det förekommer liknande begränsningar även här. Det vore också intressant att 

ta reda på mer om olika gruppers litteratur och berättande här i Sverige, t.ex. i vad mån 

den somaliska dikttraditionen lever vidare här och i så fall på vilket sätt. 
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Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Yrke/sysselsättning 

Utbildning/skolgång 

Familjeförhållanden (gift/ogift, barn t.ex.) 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Vilket/vilka andra länder har du bott i tidigare (och hur länge)? 

Vilket/vilka språk talar du? (ungefärlig nivå) 

 

Innan hon kom till Sverige 

Kan du berätta lite om hur du och din familj hade det när du växte upp (t.ex. 

storstad/landsbygd, syskon, föräldrarnas yrken/utbildningsnivå)? 

Har du några barndomsminnen förknippade med läsning eller berättande (vilka)? 

Brukade dina föräldrar/andra närstående läsa, vad läste de i så fall? 

Fanns det böcker eller andra texter hemma hos er, vilka i så fall? 

Hur fick ni tag på böckerna/texterna? (fanns det bibliotek, bokhandlare) 

Hur lärde du dig att läsa? (om hon kan det) Vilken typ av texter läste du då? 

Har du några andra tankar kring hur man såg på läsning och böcker i ditt tidigare 

hemland? 

 

Efter att hon kom till Sverige 

Kan du berätta lite om ditt förhållande till läsning nu?  

Har dina läsvanor förändrats under livet (i så fall på vilket sätt)? 

Har dina läsvanor ändrats sedan du kom till Sverige (i så fall på vilket sätt)? 

 

Om hon brukar läsa: 

Vad tycker du om att läsa (och varför det)? Favoritbok/genre? 

Vilket/vilka språk läser du på? Finns skillnader i vilken typ av texter du läser på dem? 

Var skaffar du den litteratur du läser? (bibliotek - använder/använder inte?) 

Hur ser läsvanorna ut i din familj? (om hon har barn: brukar hon läsa högt för 

det/dem?) 

Om hon inte brukar läsa: 

Kan du berätta lite om varför du inte brukar läsa? 

(Är det någon speciell sorts texter/litteratur du inte vill läsa?) 

 

Har du några andra tankar kring läsning i ditt tidigare hemland jämfört med i Sverige?  

 

 

 

 

 

 


