
 

 

  

  

  

   

  

 Third Culture-hyllan är en del av projektet  

 Stärkta bibliotek som finansieras av Kulturrådet.  

  
 

En Third Culture Kid är inte fångad 

mellan en dominant kultur och en 

nedärvd kultur. Den är fri där.  

Att forma den efter eget tycke.  

Att ta bara de godaste bitarna och 

skapa en egen identitet, ett eget 

språk och ett eget förhållningssätt 

till omvärlden. 

 

Ur förordet till boken Third Culture Kids (2017. 

Boktips – Third Culture  Bakgrund 

 

Third Culture-hyllan har funnits på Ersbodabiblioteket 

sedan 2019 och kom till som svar på ett behov från 

bibliotekets användare. Många av dem unga och med 

fötterna i två eller flera kulturer. De efterfrågade 

representation och ville ha böcker att känna igen sig i och 

att kunna identifiera sig med.   

 

Hyllan bygger till stor del på andragenerationslitteratur, 

det vill säga litteratur som är skriven av andra 

generationens invandrare. Den vill utforska hur det är att 

stå med foten i två (eller fler) kulturer och samtidigt 

försöka hitta sin egen identitet. 

 

Invigningen av hyllan skedde tillsammans med de 

gästande författarna Melody Farshin och Burcu Sahin.  

 

Vill du ha fler tips, eller vill du lämna inköpsförslag till 

Third Culture-hyllan? Prata med oss på biblioteket! 

 

 



 

Facklitteratur och biografier: 

• Third Culture Kids 

• Gul utanpå av Patrik Lundberg (biografi) 

• Att skriva om svenskheten av Tobias 

Hübinette 

• Främling i vita rum av Lovette Jallow 

• En svart flickas handbok av Mariama Jobe 

(biografi) 

• Skamlös av Amina Bile 

• Slumpens barn av Amat Levin 

• Mammorna av Alexandra Pascalidou 

• Hur du lyckas i en vit värld av Siduri Poli 

(biografi) 

 

 
Poesi: 

• Broderier av Burcu Sahin 

• Tiden har sett allt av Nachla Libre 

• I rörelse av Athena Farrokhzad 

• Ikon av Yolanda Ramirez Bohm 

• Bakom höghus av Sara Garib 

• Modersmål av Mona Monazar 

• Revolution poetry 

 

Skönlitteratur 
Romaner: 

• Mizeria av Melody Farshin  

• Inte din baby av Seluha Alsaati 

• De kommer att drunkna i sina mödrars tårar  

av Johannes Anyuru 

• Singulariteten av Balsam Karam 

• Pappaklausulen av Jonas Hassen Khemiri 

• Vem har sagt något om kärlek? Av Elaf Ali 

• Ya Leila av Donia Saleh 

• Människan är den vackraste staden av Sami Said 

• Paradiset ligger under mammas fötter av Gina Dirawi 

 

 

 

 

 

 

 

Men nu var vi third culture kids, vi kan vara exakt vad vi 

vill. Vi är samtiden och framtiden. Enhörningar som 

hittat en perfekt äng. 

Babak Azarmi, Third Culture Kids (2017)  


