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Abstract: The purpose of this study is to contribute to knowledge about the 

information practices of female Finnish Swedes who have moved 

to Sweden. The study takes a sociocultural perspective. The 

analytical focus is on the concept ‘information practice’. Due to the 

complexity of the concept, focus has been on central constituents 

such as information interests, information resources and 

information seeking activities. Semi-structured interviews with ten 

informants have been conducted and analyzed using thematic 

analysis together with McKenzie’s (2003) model of information 

practices in everyday-life.  

Six themes emerged concerning information interests: economy, 

accommodation, employment, healthcare and welfare, personal 

interests and registration in Sweden. The information resources 

could be clustered in 3 categories: authorities, public agencies and 

social networks. Interpersonal contact was important when 

selecting information resources. This is known from earlier studies 

but in this study, not only acquaintances, but authorities and public 

agencies were used as long as an interpersonal contact existed. 

McKenzie’s (2003) model was applied to the data and all four 

information seeking modes could be identified; active seeking, 

active scanning, non-directed monitoring and by proxy, even 

though non-directed monitoring situations were few. The 

informants’ information practices varied and their information 

seeking did not end until enough information was found. 

Informants became more aware of their information practices in a 

Swedish context compared to a Finnish context. 

Nyckelord: finlandssvenskar, finlandssvenska kvinnor, informationspraktik, 

informationssökning, informationsintresse, informationsresurser 
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1 Inledning 
 

Människor har i alla tider flyttat från sina ursprungliga boplatser och 

migrationen har gått både inom och mellan länder. Det finns olika sorters 

migranter, de som valt att flytta självmant på grund av exempelvis nytt arbete, 

men det finns också de som flyr från något i sitt hemland, exempelvis krig eller 

svält (Pilerot & Hultgren, 2017). Människor på flykt var i slutet av 2016 uppe i 

drygt 65 miljoner (UNHCR, u.å.). För Sveriges del har de senaste årens 

migrationsvåg lett till att många nyanlända anlänt under de senaste två åren. 

Med ett stort antal migranter uppstår också behov av nya kunskaper om dessa 

gruppers behov och intressen. Ett relevant fokus handlar om 

informationspraktiker, ett av de tongivande områden inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (Bawden & Robinson, 2012). I dag finns det ett fokus 

på att forska om nyanländas informationspraktiker och med den här studien 

nyanserar jag bilden av olika gruppers informationspraktiker genom att istället 

fokusera på en migrantgrupp som inte tillhör de nyanlända i bemärkelsen att de 

inte är på flykt. 

 

Vid en flytt hamnar migranterna i en ny situation där nya informationspraktiker 

uppstår, eftersom migranter befinner sig i nya sammanhang med nya 

människor och har nya motiv för att hitta information. Informationspraktiker är 

ett komplext begrepp, men i korthet innebär det hur människor hanterar och 

söker reda på information och vilka strategier samt rutiner de använder för det. 

Den sociala och kulturella kontexten utgör bakgrunden till 

informationshanteringen och hanteringen påverkas av den sociala och 

kulturella kontexten (Talja, Tuominen & Savolainen, 2005). Begreppet 

informationspraktiker består av många aspekter, bland annat vilka resurser 

människor väljer att använda för det de vill ha information om, liksom hur de 

lokaliserar resurser och söker efter information (Savolainen, 2007). 

 

I den här studien undersöks informationspraktiker hos unga, kvinnliga, 

finlandssvenskar som nyligen flyttat till Sverige, något jag själv har erfarenhet 

eftersom jag också är en finlandssvensk som flyttat till Sverige. 

Finlandssvenskar är en grupp människor som har svenska som modersmål som 

ursprungligen bor i Finland, men i dagens samhälle finns finlandssvenskar i 

många länder. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) finns det ungefär 290 000 

finlandssvenskar i Finland, vilket utgör 5,5% av Finlands befolkning. 

Dessutom bor drygt 60 000 finlandssvenskar i Sverige. Nationalencyklopedin 

skriver att de platser där finlandssvenskar bor i större mängder kallas för 

Svenskfinland och de områdena utgörs av två kustområden med tillhörande 

skärgård. Det ena området startar från Kotka i öst och går hela vägen västerut 

till Åland. Det andra området startar i Karleby i norr och går söderut längs 

kusten till Sideby. 

 

Nationalencyklopedin (u.å.b) skriver att finlandssvenskar härstammar från flera 

olika folkgrupper, bland annat de svenskar som ursprungligen koloniserade 

landet och svenskar som flyttade till Finland före 1809 då Finland började 

tillhöra Ryssland, finländare som försvenskats, inflyttade balter och germaner 

samt andra som övergått till att tala svenska som förr var det dominerande 



 

2 

 

språket i Finland. Några större genetiska skillnader mellan finlandssvenskar 

och finnar1 som bor i västra Finland finns det inte. Däremot finns det vissa 

skillnader socialt och kulturellt, exempelvis anses det att finlandssvenskar har 

bättre sociala nätverk och finlandssvenskar har egna högtider, till exempel 

Svenska dagen och Runebergsdagen. (Nationalencyklopedin, u.å.b) 

 

I Finland finns det två officiella språk, finska och svenska, och alla har rätt till 

service på sitt modersmål. De barn som har svenska som modersmål i Finland 

är också berättigad att gå i svenskspråkig skola. Nationalencyklopedin (u.å.a) 

konstaterar att diskussioner kring det svenska språket i Finland har pågått 

under hela 1900-talet och fortsatt in på 2000-talet. Den svenska som talas i 

Finland kallas för finlandssvenska och skiljer sig till en del från den svenskan 

som talas i Sverige, bland annat i uttal och ord (Nationalencyklopedin, u.å.a). 

 

1.1 Uppsatsens disposition 
 

I första kapitlet som utgör inledningen presenteras studiens syfte och 

forskningsfrågorna. I kapitel två diskuteras tidigare forskning, främst om 

migranter, som har en central betydelse för den här studien. Därefter 

presenteras i kapitel tre de teoretiska perspektiven som präglar studien, det 

sociokulturella perspektivet, begreppet informationspraktiker och McKenzies 

(2003) modell över informationspraktiker. Kapitel fyra handlar om den 

semistrukturerade intervjun, urval, forskningsetiska aspekter, presentation av 

materialet och tematisk analys. Kapitel fem utgör resultatet, där 

informationsintressen, informationsresurser och finlandssvenskars 

informationspraktiker med hjälp av McKenzies modell analyseras. 

Finlandssvenskarnas informationssökning inkluderas i analysen kring 

informationspraktikerna. I slutet av kapitel fem sammanfattas slutsatserna. I 

kapitel sex diskuteras resultatet och ställs i relation till tidigare forskning. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av studien. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Caidi, Allard och Quirke (2010) konstaterar att migranter är en heterogen 

grupp där erfarenheter och upplevelser varierar såväl mellan individer som 

mellan olika grupper. Även hur det mottagande landet ställer sig till migranter 

kommer att påverka flyttprocessen. Olika immigrantgrupper kommer att ha 

olika vägar in i samhället, där även ursprung påverkar. Likaså kommer 

informationspraktiker att skilja sig åt mellan olika immigranter och grupper, 

där ens förkunskaper om landet, kulturen och språket kommer att påverka. 

Därför behövs det forskning om olika migrantgrupper för att ny kunskap om 

dem kan fås och utvecklas. Denna nya kunskap kan användas för att utveckla 

relevanta informationstjänster för dem, exempelvis bibliotek och dess service 

och andra myndigheters tjänster, men kunskapen kan även användas för att 

nyansera bilden av dessa migrantgrupper inom biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning.  

 

                                                 
1 Med finnar avses här finländare som har finska som modersmål i denna uppsats. I begreppet 

finländare ingår både finnar och finlandssvenskar. 



 

3 

 

Enligt Caidi et al. (2010) krävs det mera forskning kring olika sorters migranter 

och studier där olika migrantgrupper jämförs. Genom ökad forskning skulle 

kunskapen kring migranters informationspraktiker öka och en mera detaljerad 

bild av bosättningsprocessen framträda. Därför är det angeläget att nyansera 

bilden av immigranters informationspraktiker i Sverige, med perspektiv även 

från sådana migrantgrupper som själva har valt att immigrera, ett perspektiv 

denna studie tar. Caidi et al. (2010) konstaterar att det inte finns mycket 

forskning om de migranter som har det relativt ekonomiskt välordnat och har 

en utbildning, det är en aspekt som saknas i forskningen. Finlandssvenskar som 

flyttar till Sverige hör åtminstone oftast till en av de här grupperna, en orsak 

varför denna studie är befogad. 

 

Att forska kring finlandssvenskar och deras informationspraktiker när de flyttar 

till Sverige är också något som på flera sätt är aktuellt. Under våren 2017 

röstade det svenska konstitutionsutskottet igenom att det skulle undersökas om 

finlandssvenskar i Sverige skulle bli en svensk nationell minoritet (Bülow, 

2017). Med nationell minoritet avses enligt Nationalencyklopedin (u.å.d) en 

grupp som kännetecknas av samhörighet och en grupp som är i minoritet i 

samhället. Samhörigheten kan exempelvis utgöras av ett gemensamt språk, 

kultur eller traditioner. Nationalencyklopedin skriver att staten skyddar en 

nationell minoritet genom statsbidrag. En nationell minoritet i Sverige 

definieras genom att det krävs långvariga historiska band med Sverige, band 

som härstammar från åtminstone 1900-talets början. I Sverige är i dag samer, 

tornedalingar och sverigefinnar nationella minoriteter. En nationell minoritet är 

inte detsamma som vilken minoritet som helst, skillnaden utgörs av att 

nationella minoriteter har lagstadgade rättigheter att använda, utveckla och 

skydda sitt språk, sina traditioner, sin kultur och sina kulturarv 

(Nationalencyklopedin, u.å.d). Söderlund (2017) skriver att det i utredningen 

framkom att finlandssvenskar inte blir en nationell minoritet i Sverige, främst 

på grund av att den finlandssvenska identiteten inte utvecklades före 1900-

talet. Utredningen ger ändå signaler om att finlandssvenskar i Sverige är 

aktuellt och att det är en levande diskussion. 

 

I Finland har Kepsus (2016) studie om finlandssvenskar och deras flytt till 

Sverige lett till diskussioner kring finlandssvenskarnas emigration i finländsk 

media. Svartström (2016) har skrivit en artikel om detta och tar upp hur det 

finländska samhället kan locka tillbaka emigranterna eller arbeta för att färre 

ska emigrera. Kyheröinen (2017) diskuterar i en artikel vad det är som lockar 

finlandssvenskar att flytta till Sverige för jobb, där bland annat orsaker så som 

det svenska språket och att samhället verkar vara mera positivt i Sverige 

behandlas. Kepsu (2016) skriver att under perioden 2000–2015 flyttade 26 000 

finlandssvenskar utomlands, varav drygt 17 000 emigrerade till Sverige. Det 

betyder att 6% av finlandssvenskarna under denna period emigrerade till 

Sverige. De sista två åren på denna period ökade dessutom migrationen. Enligt 

Kepsu (2016) är det många unga som flyttar till Sverige. Kepsu fortsätter med 

att konstatera att unga kvinnor på grund av deras stora antal står ut i statistiken 

kring finlandssvenskar som emigrerar till Sverige. Det går att sluta sig till att 

finlandssvenskarnas antal i Sverige ökar stadigt varje år och speciellt unga 

kvinnliga finlandssvenskar. Det här gör att det är motiverat att undersöka de 



 

4 

 

informationspraktiker finlandssvenskar och specifikt finlandssvenska kvinnor 

utvecklar i samband med flytten.  

 

1.3 Avgränsning 
 

Att studien begränsas till enbart finlandssvenskar och inte beaktar finnar beror 

bland annat på att finlandssvenskar har svenska som modersmål. Kepsu (2016) 

konstaterar att det dessutom finns en ofta upplevd närhet till Sverige hos 

finlandssvenskarna, vilket kan vara baserat på de historiska, sociala, kulturella, 

ekonomiska och språkliga band som finns mellan länderna. Vid en studie av 

finlandssvenskar som har nära historiska, kulturella, sociala och språkliga band 

med svenskarna är det intressant att ta reda på hur deras informationspraktiker 

ser ut i det nya samhället. Finlandssvenskars väg in i samhället kommer att 

vara annorlunda än andra immigrantgruppers väg, eftersom de redan är bekanta 

med språket och kulturen. Bekantskapen med kulturen kommer bland annat 

från att Sverige och Finland tillhör samma kulturområde (Kepsu, 2016), men 

också eftersom finlandssvenskar ofta använder sig av svenska medier så som tv 

och böcker. Det här beror på att produktionen på svenska är begränsad i 

Finland.  

 

Valet att begränsa gruppen till unga kvinnliga finlandssvenskar har två orsaker. 

Den första orsaken är att det i dagstidningen Vasabladet publicerades en artikel 

och en ledare om att många unga högutbildade kvinnor flyttar till Sverige efter 

att de har avklarat sina studier i Finland. Nyberg (2017) konstaterar i artikeln 

att Finland klarar av att ge utbildning, men inte arbete. Nygård (2017) skriver 

att emigrationen bland unga kvinnor från landskapet Österbotten under ett år 

har ökat avsevärt. Nygård konstaterar att även unga mäns emigration har ökat, 

men inte lika mycket som unga kvinnors. Enligt Kepsu (2016) är det mera 

troligt att emigrerande finlandssvenskar bosätter sig permanent i Sverige än 

finnar och den här sannolikheten ökar ytterligare om det är en kvinnlig 

finlandssvensk som emigrerat.  

 

Gruppen som studeras i denna uppsats har begränsats till unga kvinnliga 

finlandssvenskar som flyttat till Sverige, där de som flyttat med studier som 

primärt syfte inte beaktas. Orsaken till att de inte beaktas är för att finländare 

får studiestöd från Finland när de studerar utomlands, vilket innebär att 

finländska studenter inte i samma grad som andra finländare som emigrerar till 

Sverige behöver inordna sig i de svenska systemen, exempelvis genom att 

skaffa svenskt bankkonto och ansluta sig till Försäkringskassan. 

 

Den här diskussionen kring ökningen av unga finlandssvenska kvinnor som 

emigrerar gör gruppen aktuell att forska kring. De som är mellan 18–30 år 

definieras som unga i denna studie. Vid läsning av Kepsu (2016), Nyberg 

(2017) och Nygård (2017) väcktes ett intresse huruvida deras 

informationspraktiker i samband med flytt påverkas när många andra också 

flyttar och om det här är något som de drar nytta av. Det är också av intresse 

om den upplevda närheten till Sverige påverkar finlandssvenskars flytt. Den 

andra orsaken till att gruppen avgränsades är då jag tidigare under min 

biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning genomfört en studie kring 

unga manliga finlandssvenskars informationsbehov och informationskällor i 



 

5 

 

samband med flytt till Sverige. Studien av kvinnliga finlandssvenskars 

informationspraktiker framstår som en intressant utveckling av det temat.  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 

Studiens syfte är att nå fördjupad kunskap om unga finlandssvenska kvinnors 

informationspraktiker, i samband med deras flytt till Sverige. Analytiskt fokus 

ligger i studien på användargruppens informationssökning, deras 

informationsintressen och centrala informationsresurser före, under och efter 

flytt. Studiens syfte har operationaliserats genom följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka informationsintressen framträder i de inflyttade finlandssvenska 

kvinnornas utsagor? 

 

2. Vilka informationsresurser har uppfattats som mest användbara i relation till 

flytten? 

 

3. Hur kan deltagarnas informationspraktiker förstås och beskrivas? 

 

Begreppet informationsintresse definieras och diskuteras i kapitlet 

Informationspraktiker. Enligt Sundin och Hedman (2005) innebär begreppet att 

det inte bara är individens subjektiva behov som leder till 

informationsintressen, utan även den sociala kontexten påverkar vad individen 

upplever att han eller hon vill ha mera information om. I kapitlet 

Informationspraktiker finns också en diskussion kring begreppet 

informationsresurs och i korthet avses med det begreppet de resurser, 

exempelvis artiklar, människor och sidor på Internet, som en person använder 

för att bli informerad om sina informationsintressen. Forskningsfrågorna 

undersöks i studien genom en analys av ett empiriskt material som skapats 

genom intervjuer. 
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2 Tidigare forskning om migranters 
informationspraktiker 
 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som är av central betydelse för 

studien. Som redan konstaterats är studier inom informationsbeteende2 och 

informationspraktiker ett etablerat område inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (Bawden & Robinson, 2012). Case (2012) skriver att de 

första studierna inom området gjordes i början av 1900-talet. Case konstaterar 

att forskningen inom informationspraktiker och informationsbeteende under 

1970-talet utvecklades till att lägga fokus på individer som skapar, söker, hittar 

och använder information. I början var det mest kvantitativa studier som 

företogs (Bawden och Robinson, 2012), medan det i dag främst är kvalitativa 

studier som bedrivs (Bawden, 2006).   

 

2.1 Olika perspektiv på informationspraktiker 
 

Det går att anta olika perspektiv när migranter och deras informationspraktiker 

studeras. Caidi et al. (2010) konstaterar att det är vanligt att fokus ligger på en 

etnisk grupp i olika studier. En orsak som ofta anges ligga till grund för denna 

inriktning är att informationsbehoven3 skiljer sig mellan olika migrantgrupper. 

Trots det, konstaterar Caidi et al. att det i många studier har visats att i stora 

drag har alla migrantgrupper samma informationsbehov. Om fokuset ligger på 

en etnisk grupp måste forskaren ta i beaktande vem som definierar att den här 

gruppen människor har en egen etnicitet, eftersom det kan påverka studien. På 

grund av att informationsbehoven ofta är liknande för olika migrantgrupper, 

har det i denna studie gjorts ett val att inte enbart skriva om 

informationsintressena, utan istället inbegripa flera aspekter av begreppet 

informationspraktiker. Något som också gör att studien särskiljer sig från andra 

studier är att den grupp som undersöks, finlandssvenskar, redan har en viss 

kunskap om den svenska kulturen och talar svenska. Det innebär att de från 

början har ett annorlunda utgångsläge än många andra migrantgrupper.  

 

Ett annat perspektiv som föreslås av Caidi et al. (2010) är att inrikta studien på 

informationsbehov i olika stadier i bosättningsprocessen. De beskriver fyra 

olika stadier. Det första stadiet utgörs av tiden innan flytten och det andra 

stadiet är när själva flytten görs. Det tredje stadiet tar vid när andra stadiet 

slutar och då utgörs informationsbehoven av mindre akuta behov så som att 

hitta en permanent bostad, hälsovård och rättslig information. Det fjärde och 

sista stadiet inträffar när individen börjar integreras i det nya samhället och då 

blir också informationsbehoven mera varierade bland olika individer. 

                                                 
2 Informationspraktiker och informationsbeteende är två begrepp som båda undersöker hur 

individer söker efter, använder och vidarebefordrar information men begreppen har olika 

perspektiv. Detta utvecklas mera i kapitlet Informationspraktiker. Begreppet 

informationspraktiker är det begrepp som används i denna studie, men när andra forskare har 

använt begreppet informationsbeteende i sin forskning används det begreppet när texten 

hänvisar till deras forskning, annars används begreppet informationspraktiker. 
3 Begreppet informationsbehov används i uppsatsen i sammanhanget när andra forskare har 

använt det, annars används begreppet informationsintresse. En diskussion om de två begreppen 

återfinns i kapitlet Informationspraktiker.  
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En studie som till viss del har följt det här perspektivet är Khoir, Du och 

Koronios (2015) som undersöker asiatiska immigranter i södra Australien. I sin 

presentation av informationskällor4, informationsbehov, informationssökning 

och hur immigranterna delar information sinsemellan skiljer författarna på 

immigranter som nyss flyttat till Australien och de som har varit i landet 

längre. Det här gör de på grund av att de uttryckta informationsbehoven 

varierade mellan de här två grupperna och således också hur de sökte efter 

information och vilka källor de använde. Något som framhävdes i båda 

grupperna var att olika Internetkällor var de källor som användes mest, följt av 

sociala kontakter så som familj, vänner och bekanta. När det gäller de 

immigranter som nyligen flyttat delade Khoir et al. upp informationsbehoven i 

tre grupper, nämligen personliga, officiella och generella, medan de som varit i 

landet en tid redan hade informationsbehov som berörde deltagande i det 

australiensiska samhället.  

 

2.2 Modeller över informationssökning 
 

Det finns många olika teoretiska gestaltningar över hur informationssökningen 

går till. Wilson har utvecklat flera modeller, där de olika versionerna utvecklats 

till att ta flera aspekter i beaktande än de tidigare gjort (Case, 2012). Bawden 

(2006) konstaterar att Wilsons artikel och modell från år 1981 tillhör de första 

artiklarna som betonade ett mer individcentrerat perspektiv inom ämnet. En 

annan forskare som också utvecklat en modell är Kuhlthau. I Kuhlthaus (1991) 

variant beaktas olika känslor i olika steg av informationssökningen. Kuhlthau 

(1991) skriver att i början präglas informationssökaren av osäkerhet, vilket gör 

att informationssökningen inleds för att minska osäkerheten. I takt med att 

processen framskrider kommer också osäkerheten minska, konstaterar 

Kuhlthau och kunskapen och självsäkerheten kring ämnet personen ville ha 

mera information om ökar. Det här kallas för osäkerhetsprincipen och 

Kuhlthau (1993) myntade begreppet. Både Wilsons och Kuhlthaus modeller 

skildrar främst den aktiva informationssökningen, fastän Wilsons (1999) 

senaste variant också beaktar den passiva informationssökningen. 

 

Här skiljer sig Savolainens (1995) sätt att beskriva informationssökning i 

vardagen, också kallad ELIS5, från Wilsons (1997) och Kuhlthaus (1991) 

modeller. I sin artikel undersöker han hur informanter ur två yrkesgrupper, 

lärare och industriarbetare, söker efter information i vardagen. Savolainen 

konstaterar att så länge det inte råder något avstånd mellan uppfattningen hur 

det är och hur det borde vara är informationssökningen passiv, medan om 

avståndet rubbas eller problem uppstår övergår informationssökningen till ett 

aktivt läge. I det passiva läget tar personen konstant del av information, men 

söker inte efter någon specifik information utan tar passivt emot information 

och sållar ut det han eller hon anser viktigt i sin livssituation, som exempelvis 

information om väder och hälsa. Savolainen skriver att om personen 

                                                 
4 I denna uppsats används begreppet informationsresurser, istället för begreppet 

informationskällor. Begreppet informationskällor används när andra forskare har använt det 

begreppet, annars nyttjas begreppet informationsresurser. Det här förklaras mera i kapitlet 

Informationspraktiker. 
5 Hädanefter kallas informationssökning i vardagen för ELIS som står för Everyday Life 

Information Seeking. 
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slumpmässigt stöter på någon information som intresserar personen på något 

sätt, exempelvis information om en bil personen funderar på att köpa, kan det 

passiva läget växla till aktiv informationssökning. Enligt Savolainen har den 

aktiva informationssökningen ofta en klar startpunkt och även slutpunkt, när 

informationsbehovet är stillat. 

 

Savolainen (1995) konstaterar att det fanns skillnader i lärarnas och 

industriarbetarnas rutiner och strategier när det kommer till att informera sig i 

det vardagliga livet, det vill säga det som är informationspraktiker. Lärarna 

tenderade att vara mer kritiska till olika informationskällor och de använde 

också mera varierande källor för att informera sig om händelser i samhället. 

Båda grupperna såg på tv och läste dagstidningar för att informera sig, men 

industriarbetarna såg på tv i större utsträckning än lärarna. Savolainen skriver 

också att lärarna nyttjade tryckt media i större grad än industriarbetarna. Båda 

grupperna föredrog att tala med människor för att lösa problem, medan lärarna 

oftare i sin informationspraktik använde sig av personer i sina sociala nätverk 

som kunde betraktas ha en högre social status än dem själva för att få 

information om olika händelser och problem. Personer de frågade om 

information kunde exempelvis vara läkare eller jurister. 

 

Den modell McKenzie (2003) tar fram i sin artikel betonar precis som 

Savolainens (1995) artikel, informationssökning i vardagen och att sökningen 

inte alltid är aktiv. McKenzie (2003) har i sin studie forskat kring 

informationspraktiker bland gravida kvinnor som väntar tvillingar. De gravida 

kvinnornas informationspraktiker utgörs bland annat av att ha listor där de 

skriver upp frågor som de sedan ställer till doktorn eller barnmorskan, bläddra i 

böcker om babys och barn, fråga sina vänner eller bekanta och iaktta andra 

föräldrar och deras barn i olika kontexter, exempelvis i affärer. Andra strategier 

kvinnorna har för att bli informerade är att lyssna på andras konversationer och 

ställa spontana frågor till människor de träffar i olika situationer, när de inser 

att tillfället är passande. Den stora skillnaden mellan Savolainen (1995) och 

McKenzie (2003), förutom att de har utvecklat två olika modeller, är att 

Savolainen undersökte yrkesgrupper i vardagen medan McKenzie fokuserar på 

gravida kvinnor i vardagen. Det här gör att det jämförande perspektivet som 

Savolainen har mellan de två yrkesgrupperna när det kommer till vissa aspekter 

inte har någon motsvarighet i McKenzies studie. 

 

2.3 Studier kring informationsintressen och 
informationsresurser 
 

Fisher, Marcoux, Miller, Sánchez och Ramirez Cunningham (2004) har 

undersökt informationsbeteende hos spanska immigranter i nordvästra USA. 

De konstaterar att det för spanska immigranter existerar en språkbarriär, något 

som inte gäller för denna studie eftersom finlandssvenskar behärskar det 

svenska språket. Fisher et al. skriver att informanterna främst använde sociala 

kontakter som informationskälla, eftersom de var lätta att lokalisera, talade 

samma språk och informanterna föredrog mänsklig kontakt. Att främst använda 

sociala kontakter för att bli informerade kan betraktas som immigranternas 

strategi för att få information, det vill säga deras informationspraktik. 
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Shoham och Kaufman Strauss (2007) studerade amerikanska emigranters 

informationsbehov och informationskällor vid emigration till Israel. Det som 

framkommer i artikeln är att det finns sådana informationsbehov som alla 

nordamerikanska immigranter har, nämligen bostad, skola, hälsorelaterade 

ärenden, ekonomiska ärenden, körkort, myndighetsrelaterade problem, 

juridiska ärenden och praktiska ärenden. Det fanns också informationsbehov 

som bara en eller ett fåtal immigranter hade haft, exempelvis 

yrkeslegitimationer och om alternativ medicin. De här informationsbehoven 

valde Shoham och Kaufman Strauss att ha som en separat kategori, så kallad 

personliga behov. Som informationskällor användes tidningar, familj, vänner 

samt bekanta och källor på Internet, exempelvis myndighetshemsidor och e-

postlistor. Innan flytten var den främsta informationskällan sidor på Internet, 

men i och med flytten ändrades det och den mest använda informationskällan 

blev andra människor. Här finns alltså en likhet med resultaten Fisher et al. 

(2004) kom fram till, i båda studierna föredrog immigranterna sociala 

kontakter, det vill säga fysiska möten och samtal med andra människor, som 

informationskällor i det nya landet. 

 

Komito och Bates (2011) undersöker migranters informationspraktiker och 

användning av sociala medier i Irland. De informationsbehov som framkom är 

skatteärenden, sysselsättning, social välfärd, folkbokföring, bostad och 

hälsorelaterade ärenden. Komito och Bates identifierar att de 

informationskällor som användes för att få svar på dessa informationsbehov var 

hemsidor på Internet, vänner samt familj och allmänna källor så som 

arbetsförmedlingar, tidningar, tv och myndigheter. Komito och Bates 

konstaterar att sociala medier har en större påverkan på att upprätthålla 

kontakter med bekanta i ursprungslandet än vad andra tekniker tidigare haft. En 

annan slutsats är att användning av sociala medier kan ses som passiv 

övervakning där migranterna får reda på vad anhöriga och bekanta gör i sitt liv. 

Den här användningen av sociala medier kompletterar andra tekniker så som 

mejl och Skype-samtal för att bevara relationerna med familj och vänner i 

ursprungslandet på så sätt att immigranter har information om vad som sker i 

hemlandet. De konstaterar också att Internetsidor är en viktig källa till 

information, men även sociala kontakter, exempelvis fysiska möten, 

telefonsamtal, mejl och chattar, är viktiga.  

 

Immigranternas informationspraktiker i Komitos och Bates (2011) studie 

utgörs av att de söker på Internet efter information som de vill ha. Andra 

strategier immigranterna har för att få information är att tala med familj och 

vänner, främst sådana som tidigare, samtidigt eller senare har flyttat till samma 

land. Författarna konstaterar att användningen av sociala medier har blivit en 

rutin hos informanterna som en strategi för att kunna följa sin familjs och 

vänners dagliga liv där de lever och för att hålla relationerna levande. Att 

använda sig av sociala medier är således en viktig informationspraktik 

immigranterna anammat för att stärka relationerna till anhöriga och vänner i 

olika länder. I Komitos och Bates studie syns det hur viktigt Internet-resurser 

blivit som informationsresurs för migranter, något som inte syns lika bra i 

Fisher et al. (2004) eller Shohams och Kaufman Strauss (2007) studie, något 

som delvis kan förklaras av att deras studier är gjorda för mer än tio år sedan 
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och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi har gått 

snabbt framåt sedan dess. 

 

När det kommer till information som hittas på Internet är det inte lika lätt för 

informationssökaren att bedöma vad som är pålitlig information i jämförelse 

med andra resurser. Rieh (2002) har i sin studie undersökt hur individer avgör 

om en hemsida på Internet är trovärdig och pålitlig. Kvalitet och kognitiv 

auktoritet är två begrepp som förekommer i Riehs studie. Hon förklarar kvalitet 

när det kommer till information som information som bedöms vara användbar, 

gängse och precis, medan kognitiv auktoritet innebär i vilken grad individen 

anser att han eller hon kan lita på informationen som finns på en given 

Internetsida. I Riehs studie framkommer det att när det gäller 

informationskvalitet bedömde informanterna utifrån aspekterna fungerande 

hemsida, exakthet, aktualitet, användbarhet och relevans. Informanterna 

bedömde Internetsidor åtnjuta kognitiv auktoritet om de såg vetenskapliga ut 

eller tillhörde myndigheter eller akademiska institutioner. Bedömningen 

skedde antingen via egna erfarenheter, andra människors erfarenhet eller 

rekommendationer eller om informanterna hade hört tidigare att sidan skulle 

vara pålitlig. Riehs resultat om hur informationssökare bedömer Internetsidors 

pålitlighet och kvalitet när det gäller information är relevanta i förhållande till 

min forskarroll i och med att migranter och denna studies population använder 

sig av Internet-resurser i stor grad när det kommer till deras 

informationsintressen. 

 

Johnson (2004) har undersökt varför informationssökare tenderar att vända sig 

till andra människor för att få information. I hennes resultat framkommer att 

det inte bara beror på det som ofta framförs i studier, nämligen att det kräver 

minst ansträngning och att det är lätt att vända sig till andra människor. I 

hennes studie framkommer det att informanterna också vänder sig till 

människor som har bättre resurser än de själva har, ofta åtnjuter högre social 

status och människor som inte är i deras närmaste krets av vänner och bekanta. 

Istället är det människor som befinner sig i utkanten av ens sociala kontaktnät 

som ofta används. Det här antyder att det ligger en betydande ansträngning 

bakom att söka information från andra människor.  

 

Enligt Johnson (2004) är en orsak till varför det är människor i ens yttre kretsar 

som används är att de kan erbjuda information som inte finns i de närmaste 

kretsarna som informationssökaren umgås med, medan personer i periferin av 

ens sociala kontaktnät får andra impulser utifrån. Johnsons resultat går att 

koppla till Riehs (2010) resonemang om kognitiv auktoritet. Rieh definierar 

kognitiv auktoritet som personer vars ord och information tas på mera allvar 

och litas mera på än andra personers utsagor. I Johnsons (2004) studie åtnjuter 

personer i utkanten av informationssökarens sociala kretsar kognitiv auktoritet. 

En chef på arbetsplatsen kan utgöra en sådan här person eller någon som nu är 

läkare och som informationssökaren är bekant med, eftersom båda ingick i en 

förenings styrelse under studietiden. I Johnsons artikel går det att sluta sig till 

att studiens informanters informationspraktik är att söka sig till människor i ens 

yttre sociala kretsar, som har bättre resurser och högre social status för att få 

information. 
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Det nämndes i inledningen att jag tidigare under utbildningen gjort en studie 

kring informationsbehov och informationskällor hos unga manliga 

finlandssvenskar i samband med flytten till Sverige. Hellström (2017) skriver 

att de informationsbehov som identifierades i intervjuerna rörde sig om 

folkbokföring, ekonomiska behov, välbefinnande med kategorierna sjukvård, 

tandvård samt försäkringar och personliga behov, exempelvis djurimport. När 

det gällde behov som rörde välbefinnande fanns det två positioner hos 

informanterna. I den ena positionen rådde osäkerhet, medan informanterna i 

den andra positionen hade fått information om behovet. Orsaken till att de fått 

information är att de haft anledning till att söka reda på information, 

exempelvis tandvärk. Informationskällor som använts av informanterna var 

hemsidor på Internet, bekanta, vänner samt familj och kontakt med 

myndigheter exempelvis genom telefonsamtal, besök och genom att chatta med 

myndigheten. Det framkom i intervjuerna att sidor på Internet var smidiga, 

liksom att det fanns tillit till myndigheters hemsidor. De tillerkändes med andra 

ord kognitiv auktoritet av informanterna (Rieh, 2002). 

 

Det finns många forskare i Norden som forskar om informationspraktiker och 

informationssökning (Case 2012). Vid Högskolan i Borås finns det flera 

forskare som forskar kring det här. Som exempel kan nämnas att Pilerot (2014) 

skrev sin doktorsavhandling om hur forskare i ämnet design delar med sig av 

information. Hans avhandling har hjälpt mig i att hitta ett användbart sätt att 

angripa begreppet informationspraktiker, samtidigt som avhandlingen gav en 

bakgrund till själva begreppet praktik.  

 

Lloyd har skrivit flera artiklar om nyanländas informationspraktiker, bland 

annat en tillsammans med Kennan, Thompson och Qayyum (2013). I artikeln 

fokuserar författarna på hur nyanlända lär sig informationspraktiker i det nya 

landet, att bedöma vilken information som är relevant och hur de får tillgång 

till information. Resultaten i studien visar hur nyanlända navigerar sig fram i 

det nya samhället när de i början inte behärskar språket, där ett viktigt stöd är 

andra nyanlända som kan visa hur nyanlända kan lokalisera information och 

informationskällor. Ett annat viktigt stöd för nyanlända är de människor som i 

sin yrkesroll möter nyanlända och kan guida dem rätt för att få tillgång till 

information. Nyanländas informationspraktik blir således att de för att få 

information utvecklar rutiner och strategier kring att fråga andra nyanlända om 

det de vill veta. En annan strategi är att fråga de människor de stöter på som i 

sina yrkesroller kan hjälpa dem att bli informerade. För tillfället bedrivs ett 

projekt vid Högskolan i Borås som handlar om nyanländas 

informationspraktiker, som heter Supporting Information Practices in Refugees 

in Transition, förkortad SpIRIT, där bland annat rapporten Folkbibliotekens 

arbete för och med nyanlända gjorts av Pilerot och Hultgren (2017). 

 

Med nyanlända avses i den här studien i enlighet med Migrationsverket (2016) 

de personer som av olika skäl, exempelvis flykt från hemlandet eller att de inte 

är säkra i hemlandet, fått uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige. De 

personers anhöriga anses också vara nyanlända. Med migrant och immigranter 

avses de som av andra anledningar har flyttat till ett land, exempelvis arbete 

eller utbildning. Den grupp som fokuseras på i denna studie, finlandssvenskar 

anses vara migranter och immigranter, men inte nyanlända i den bemärkelsen 
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begreppet används här. Det här beror på att finlandssvenskar som nordiska 

medborgare är fria att bosätta sig var de vill i Norden utan att behöva söka 

uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2015). En annan orsak är att 

finlandssvenskar inte är på flykt från något eller behöver skydd. 

 

Trots att det finns skillnader i vem som definieras som nyanländ och vem som 

definieras som migrant eller immigrant går det att se i forskningen kring deras 

informationspraktiker att det finns likheter. Det här beror på att de alla befinner 

sig i en ny kontext i sitt nya hemland och de vill ha information som gör att de 

klarar av att bo och leva i landet. De informationspraktiker som karaktäriserar 

gruppen är att de för att informera sig använder sig av sociala nätverk, 

exempelvis bekanta och personer de kommer i kontakt under processen att 

etablera sig i det nya hemlandet. En orsak till att sociala nätverk är viktiga är 

för att många immigranter och nyanlända inte behärskar språket i det land de 

flyttar till. En annan strategi nyanlända och migranter använder för att få 

information är att söka efter information på Internet i varierande omfattning.  

 

Det som går att se i den lokala forskningen är att det finns forskning kring 

informationspraktiker, där det finns ett fokus på nyanländas 

informationspraktiker, liksom yrkesgruppers. Det som det däremot inte finns är 

studier kring andra migrantgruppers informationspraktiker. Denna studie 

breddar kunskapen om olika gruppers informationspraktiker, genom att 

fokusera på en migrantgrupp, nämligen finlandssvenskar. Den här studien 

bidrar till att belysa hur informationspraktikerna ser ut för en migrantgrupp 

som har det relativt bra ordnat ekonomiskt, är välutbildade och som redan kan 

språket i det nya landet när de flyttar. Studien bidrar också till att undersöka 

om informationspraktikerna hos migrantgruppen finlandssvenskar ändå är 

liknande som hos de andra migrantgrupper, trots de skillnader som finns, 

exempelvis språk och god privatekonomi. 

  



 

13 

 

3 Teori 
 

Detta kapitel inleds med att det övergripande teoretiska perspektivet 

presenteras, nämligen det sociokulturella perspektivet. Därefter diskuteras 

begreppet informationspraktiker och de aspekter som valts att fokusera på i 

denna studie behandlas. Kapitlet avslutas med att McKenzies (2003) modell 

över informationspraktiker presenteras. Modellen används sedan i analysen för 

att analysera informationssökning i den vidare kontexten av 

informationspraktiker. 

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
 

Talja, Tuominen och Savolainen (2005) konstaterar att det förekommer flera 

teoretiska perspektiv inom ämnesområdet informationssökning. Två av de mest 

framträdande är kognitivismen och konstruktionismen. Piaget har påverkat 

kognitivismen. Piaget (2013) har utvecklat en teori om hur den kognitiva 

utvecklingen framskrider. Enligt honom kan inte individer erhålla information 

de direkt förstår och kan använda, istället konstruerar individer sin egen 

kunskap. Talja et al. (2005) skriver att inom kognitivismen finns en syn där en 

individ konstruerar verkligheten med hjälp av sitt sinne, men där det finns ett 

systematiskt förhållande till den yttre världen. De konstaterar att inom 

konstruktionismen ligger fokus istället på att det är genom olika diskurser som 

självet och världen uttrycks och konstrueras. Det sociokulturella perspektivet är 

ett av flera perspektiv inom konstruktionismen. 

 

Säljö (2014) konstaterar att Lev Vygotskij teorier utgör en utgångspunkt för det 

sociokulturella perspektivet. Talja et al. (2005) skriver att Vygotskij framhöll 

att både kognitiva processer och den sociala miljön är betydelsefulla när 

kunskap skapas och gestaltas. Enligt Talja et al. innebär det sociokulturella 

perspektivet ett förhållningssätt där bildande och utveckling av kunskap äger 

rum i en sociokulturell kontext och kunskap är således socialt och kulturellt 

konstruerad. De förklarar att det här innebär att när individer hanterar 

information sker det inom ramen för den kultur individer ingår i. Den här 

kulturen delas av en grupp och småningom införlivas kulturen av enskilda 

individer. Den individuella utvecklingen sker via interaktion med andra. Talja 

et al. konstaterar att i den här processen förändras individen. 

 

Enligt Säljö (2014) är människor en del i den sociokulturella praktiken. 

Individer lär sig handla i enlighet med den sociokulturella praktiken som råder, 

exempelvis hur lärare och elever agerar i en skolmiljö. Säljö konstaterar att 

människor uppför sig i olika situationer enligt vissa inlärda mönster som 

uppfattas vara relevanta och genom att uppföra sig på det sättet återskapas den 

sociala praktiken. Säljö poängterar att människor sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv inte blir påverkade av kontexten, utan istället är alla handlingar och 

förståelser delar av kontexten. Det här innebär att handlingar skapar och 

återskapar den sociala kontexten. Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom 

finlandssvenskars informationspraktiker är formade av de finländska 

förhållandena och vid en flytt blir dessa inaktuella i någon grad. Istället ska 

informationspraktikerna utvecklas till att också passa den sociala praktiken i 
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Sverige. Genom att anta det sociokulturella perspektivet på 

informationspraktiker i flytt synliggörs informationspraktiker och hur de ter 

sig. Dessutom finns det möjlighet att iaktta situationer när de inlärda mönstren 

inte alltid fungerar och nya sätt behöver införlivas. Det sociokulturella 

perspektivet hjälper till att synliggöra hur informationspraktikerna skapas 

genom sociala och kulturella kontexter.  

 

Begreppet redskap har en viktig position inom det sociokulturella perspektivet 

konstaterar Säljö (2014). Med redskap avses de resurser som en människa har 

tillgång till. Redskap är inte bara fysiska artefakter, utan även språkliga och 

intellektuella. De här resurserna används sedan när en förståelse för omvärlden 

har skapats och individer agerar i den. Säljö skriver att kommunikation mellan 

människor är central för att kunna skapa och hantera redskapen. 

Kommunikationen är också central för att kunna föra vidare kunskap om 

redskapen. De redskap som finlandssvenskar i Sverige har tillgång till är både 

fysiska och psykiska, exempelvis språk och datorer. Hur redskapen nyttjas 

utvecklas under bosättningsprocessen, från hur de används i Finland till en 

tillämpning av redskap där både den finländska och den svenska kontexten 

påverkar. Exempelvis är det viktigt att beakta den nya kontexten som Sverige 

utgör, ett land där finlandssvenskar inte längre talar ett minoritetsspråk, utan ett 

majoritetsspråk. Det här leder till att kommunikation med andra människor och 

myndigheter underlättas samtidigt som finlandssvenskar inte besitter all 

kunskap kring den sociokulturella kontexten i Sverige. Språket som redskap 

kommer att utvecklas för att bättre passa in i den nya sociokulturella kontexten, 

där kommunikation innehar en nyckelposition för att redskapen ska kunna 

anpassas. 

 

Enligt Talja et al. (2005) innebär ett sociokulturellt perspektiv på 

informationssökning och informationsbehov att de betraktas som inbäddade i 

sociala, professionella och organisatoriska kontexter. De konstaterar att istället 

för att enbart betrakta individer separat innebär ett sociokulturellt perspektiv att 

de kontexter individen är en del av också tas i beaktande. Enligt författarna har 

det sociokulturella perspektivet ofta använts för att studera olika yrkesgruppers 

informationspraktiker. Då betraktas en yrkesgrupp ha gemensamma och 

specifika sätt att hantera information på som är skapade och påverkade av 

yrkesgruppens sociala och kulturella sammanhang (Gärdén, 2010).  

 

Talja et al. (2005) konstaterar att det är mera oklart hur det sociokulturella 

perspektivet ska tillämpas på informationssökning i vardagen, det vill säga 

ELIS. Hjørland (1998) däremot konstaterar att det inte ska finnas någon inre 

motsättning mellan hur informationssökning sker i yrkesrelaterade och 

vetenskapliga situationer och hur informationssökning går tillväga i ELIS. För 

att överbrygga den här tveksamheten huruvida det sociokulturella perspektivet 

fungerar i samband med ELIS har jag beslutat att fokusera på en grupp, 

nämligen finlandssvenskar, som på ett sätt kan likställas med en yrkesgrupp på 

grund av de sociala och kulturella dimensionerna de delar. Finlandssvenskar 

betraktas därmed ha gemensamma och specifika informationspraktiker, 

samtidigt som det är viktigt att ta i beaktande att grupptillhörigheten inte är den 

enda omständigheten som påverkar en individs informationspraktiker. 

Eftersom det sociokulturella perspektivet mest använts för olika yrkesgruppers 
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informationspraktiker innebär det att den här studien är unik i och med att den 

har det sociokulturella perspektivet på migranters informationspraktiker.  

 

Det sociokulturella perspektivet utgör i denna studie en utgångspunkt där 

individers och gruppers informationspraktiker anses formas både genom egen 

aktivitet i förhållande till omvärlden, men också där sociala konventioner, 

historia, kultur, språk och interaktion med andra påverkar. Det här innebär att 

kontexten är viktig, eftersom den så att säga utgör grunden för hur 

informationspraktiker formas i det nya bosättningslandet som Sverige blir.  

 

3.2 Informationspraktiker 
 

Både begreppet informationsbeteende och begreppet informationspraktiker är 

begrepp som handlar om informationsanvändning och informationssökning. 

Enligt Savolainen (2007) har de båda begreppen olika teoretiska perspektiv där 

begreppet informationsbeteende influeras av kognitivismen medan begreppet 

informationspraktiker påverkas av socialkonstruktionismen. Eftersom det 

övergripande perspektivet i denna studie utgörs av det sociokulturella 

perspektivet är det lämpligt att använda begreppet informationspraktiker. Det 

här beror på att begreppet informationspraktiker också lyfter fram att de sociala 

och kulturella perspektiven skapar och påverkar informationssökningen.  

 

Enligt Buckland (1991) kan information betraktas på tre olika sätt. Det första 

sättet är information som en sak och innebär objekt som innehåller information, 

exempelvis en bok. Information som en process är det andra sättet. Det här 

avser en process där en individs kunskap förändras, eftersom han eller hon har 

fått information om något. I det andra sättet blir information likställd med 

kommunikation. Enligt Bawden och Robinson (2012) är det information som 

en process som ligger bakom teorier kring informationsbeteende. Det sista 

sättet att betrakta information enligt Buckland (1991) är information som 

kunskap, det vill säga den information som hanteras genom interaktion och 

socialt samspel i information som en process. I detta sätt jämställs den givna 

informationen med den kunskap som informationen ifråga ger och kunskap och 

information har ett nära förhållande som ännu inte preciserats. I denna studie 

betraktas information som en sak och en process.  

 

Begreppet informationspraktiker har enligt Savolainen (2007) precis som 

begreppet informationsbeteende använts sedan 1960-talet, men på 2000-talet 

uppstod en diskussion kring begreppet. Den här diskussionen kan ses som ett 

tecken för att det finns behov för ett alternativ till det dominerande begreppet 

informationsbeteende. Savolainen konstaterar att både ”beteende” och 

”praktik” är komplexa ord med många definitioner, vilket enligt honom kan 

vara en orsak till varför forskare är ovilliga att definiera och analysera dessa i 

någon större grad. Egentligen borde ordens mångfacetterade natur ge upphov 

till omfattande diskussioner, men det är enligt Savolainen inte fallet. 

 

Begreppet informationspraktiker innefattar enligt Tuominen, Talja och 

Savolainen (2005b) ett socialt och kulturellt perspektiv. Perspektiven tas i 

beaktande vid forskning kring informationspraktiker, det vill säga praktiker 

kring sökning, skapande, användning och att dela med sig av information. Om 
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begreppet informationspraktiker används finns en bakomliggande tanke om att 

informationssökning och informationsanvändning är grundade i det sociala och 

i samtal, eftersom alla praktiker är mänskliga (Talja & McKenzie, 2007) 

medan om begreppet informationsbeteende används är informationssökning 

grundade på individens egna upplevelser och behov. Bawden och Robinson 

(2012) konstaterar att begreppet informationspraktik lyfter fram ett synsätt där 

individen ses tillhöra ett större socialt sammanhang och där tillhörighet till 

olika grupper och kulturer påverkar aktiviteter som berör information.  

 

Enligt Savolainen (2007) innefattar begreppet informationspraktik många 

processer, så som informationssökning och användning men även formell och 

informell kommunikation. I korthet innebär begreppet strategier och rutiner 

människor använder för att bli informerade. En styrka med 

informationspraktiker som begrepp är att problemet med att dra en gräns 

mellan informationssökning och kommunikation kan undvikas. Istället kan det 

här bli en nackdel, eftersom begreppet blir väldigt brett. Savolainen poängterar 

att både begreppet informationsbeteende och begreppet informationspraktiker 

handlar om hur människor hanterar information. Den största skillnaden mellan 

begreppen är som Tuominen, Savolainen och Talja (2005a) konstaterar, att 

inom sammanhang där begreppet informationsbeteende används utgör behov 

och motiv orsaken till att det sker en interaktion med information, medan 

begreppet informationspraktiker existerar i kontexter där betoningen ligger på 

kontinuitet och vanemässighet hos aktiviteter, så som att informationssökning 

formas av kulturella och sociala faktorer. Ett exempel på detta är en person 

som har sökt efter information om vädret på boningsorten. Används begreppet 

informationsbeteende blir personens informationssökning om vädret något som 

personen gör för att han eller hon har ett behov av att söka information om det, 

exempelvis ska ha en grillfest. När begreppet informationspraktiker används 

ligger fokus på hur människor söker efter informationen, det vill säga rutiner 

för att bli informerad om vädret, exempelvis titta på TV för väderrapport, 

lyssna på väderprognos via radio eller iaktta naturfenomen så som 

molnformationer. Vid användning av begreppet informationspraktiker finns 

behovet att veta kvar, men människor vänjer sig vid olika praktiker, det vill 

säga vanor, för att ta reda på informationen och dessa olika praktiker står i 

centrum när begreppet informationspraktiker används. 

 

Faktorer som grupptillhörigheten kommer att påverka hur människor hanterar 

information och söker efter den, något som är viktigt att ta i beaktande i denna 

studie. Kontexten anses påverka hur informationssökningen utförs. Eftersom 

begreppet i sig själv är omfattande och komplext, har det i denna studie valts 

att fokusera på följande aspekter: hur individer i ett socialt och kulturellt 

perspektiv genom sina informationsintressen söker reda på 

informationsresurser när de immigrerar. Aspekterna som lyfts fram i denna 

studie är informationsintressen, informationsresurser och informationssökning. 

För att illustrera aspekten informationssökning används McKenzies (2003) 

modell över informationspraktiker. 

 

Begreppet informationsbehov platsar inte som begrepp i denna studie, där det 

sociokulturella perspektivet präglar hela studien. Istället används begreppet 

informationsintresse, ett begrepp som föreslås av Sundin och Hedman (2005). 
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Sundin och Hedman konstaterar att begreppet informationsintresse till skillnad 

från begreppet informationsbehov tar i beaktande att det inte är bara individens 

subjektiva behov som yttrar sig som informationsintressen, utan även den 

sociala kontexten påverkar. Enligt Wilson (1981) uppstår ett 

informationsbehov i det sociala livet där olika sociala roller i en individs liv 

gör att individen uppfattar problem på olika sätt beroende på i vilken roll 

individen befinner sig i och således löser dem på olika sätt. Det här ger upphov 

till olika informationsbehov beroende på roll och problem, något som beaktas i 

denna studie genom valet att använda begreppet informationsintressen. 

Wilsons (1981) definition i kombination med Sundin och Hedmans (2005) 

beskrivning ligger till grund för definitionen för användningen av begreppet 

informationsintresse i denna studie. Ett informationsintresse kan exempelvis 

vara att vilja ha mera information om vädret på sin boningsort, få reda på hur 

arkiveringen går till på ens jobb eller förstå hur cancerbehandlingen går till. 

Begreppet informationsbehov används enbart när andra forskare i sina studier 

använder det begreppet. 

 

Begreppet informationskällor är det begrepp som oftast används i sammanhang 

där individen försöker få kunskap om sina informationsintressen. 

Nationalencyklopedin (u.å.c) definierar en källa som något en person hämtar 

fakta eller information från. I begreppet källa framhävs att en person hämtar 

information, där källan framställs som passiv. Det sociokulturella perspektivet 

lyfter fram att kunskap skapas och kommuniceras i en kontext där både sociala 

och kulturella fenomen påverkar och där informationssökaren kommunicerar 

och interagerar med objektet eller personen som förmedlar informationen 

(Talja et al., 2005). Därför används i denna studie begreppet 

informationsresurser. Resurs definieras av Nationalencyklopedin (u.å.e) som en 

tillgång som är bekant och tillgänglig i en viss situation och används för att 

uppnå ett mål, i detta fall få information om sitt informationsintresse. 

Begreppet informationsresurs har på det sättet inga direkta kopplingar till 

processer där resursen ifråga är passiv i sin funktion, något som det finns 

tecken på i begreppet informationskälla. En resurs är mera än bara en källa, i 

och med att den interagerar med informationssökaren och den är ett medel för 

att nå målet. I denna studie används begreppet informationsresurser och det 

syftar på de resurser som utnyttjas för att individen ska få kunskap om sina 

informationsintressen. Exempel på informationsresurser är andra människor, 

böcker och Internet. Begreppet informationskälla används enbart i de 

situationer andra forskare nyttjat begreppet i sin forskning. 

 

Informationssökning ses här vara den process som äger rum när en individ 

identifierar, lokaliserar och interagerar med en informationsresurs för att få 

mera information om ett ämne eller lösa ett problem, det vill säga ett 

informationsintresse. Samtidigt betraktas informationssökning inte alltid vara 

aktiv i denna studie, utan den kan också vara passiv. Det här hör samman med 

det Savolainen (1995) konstaterar, att individer konstant översköljs av 

information i det vardagliga livet och filtrerar ut den information som är viktig 

för individen ifråga. Det här kan inte betecknas som aktiv informationssökning, 

trots att informationsintressen ändå blir tillgodosedda. Därför anses 

informationssökning här i enlighet med Savolainen (1995) och McKenzie 

(2003) innefatta både passiv och aktiv informationssökning, det viktiga är att få 
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mera information om ett informationsintresse. Informationssökning betraktas i 

denna studie som en aspekt inom begreppet informationspraktiker och 

McKenzies (2003) modell över informationspraktiker används för att illustrera 

informationssökning. Modellen behandlas i följande avsnitt. 

 

3.2.1 McKenzies modell över informationspraktiker 
 

McKenzie (2003) konstaterar att många av de modeller över 

informationsbeteende och informationspraktiker som finns fokuserar på aktiv 

informationssökning och är framtagna ur studier som fokuserar på arbetslivets 

praktiker. Dessutom är många modeller framtagna med ett kognitivistiskt 

perspektiv. Hon erbjuder ett alternativ genom sin modell över 

informationspraktiker som fokuserar på informationspraktiker i vardagslivet. 

McKenzies modell är, precis som Savolainens (1995), framtagen i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv (Case, 2012). Bawden och Robinson 

(2012) nämner också att modellen fokuserar på individens subjektiva 

uppfattningar hur han eller hon hanterar information. McKenzies modell är 

framtagen genom semistrukturerade intervjuer med 19 informanter, där alla 

informanter väntade tvillingar. Intervjuerna analyserades genom en 

diskursanalys.  

 

Informationspraktiker är det begrepp som används i studien och McKenzie 

(2003) konstaterar att det innebär att fokus läggs på det sociala och praktiker 

istället för informanternas beteende. Det här passar bra för studier av 

informationssökare inom deras egna sociala kontext. I McKenzies studie 

används informationspraktiker för alla varianter av informationssökning, både 

de som är i enlighet med Wilsons (1999) definition av informationsbeteende 

och hur information ibland fås från andra. Wilson definierar 

informationsbeteende som de aktiviteter en person kan vidta när personen blir 

varse om informationsbehov, söker efter information på något sätt, använder 

den informationen eller vidarebefordrar informationen. 

 

Modellen är tvådimensionell med fyra typer av informationspraktiker och två 

stadier. McKenzie (2003) konstaterar att genom att göra den tvådimensionell 

avses modellen reflektera kontexten kring individer och deras 

informationspraktiker. Det här beror på att informationspraktiker i det 

vardagliga livet ofta inte är systematiska sökningar där stadierna gås igenom i 

tur och ordning, utan i det vardagliga livet är det möjligt att hoppa fram och 

tillbaka mellan stadierna och även informationspraktikerna. Kontaktstadiet är 

det stadium i informationspraktiken där individen uppfattar att information och 

informationskällor finns. Till kontaktstadiet tillhör även att ta kontakt med 

informationskällor, exempelvis människor som har information. Kontakten kan 

ske genom att informationssökaren tar kontakt eller blir kontaktad av andra. 

Stadiet inkluderar också eventuella hinder för att lokalisera information. 

Interaktionsstadiet innebär själva interaktionen med informationskällan efter att 

kontakt tagits och eventuella hinder som uppstår. De fyra sätten av 

informationspraktiker som finns är aktivt sökande, aktivt skannande, 
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slumpartat stöta på information och genom ombud bli hänvisad.6 I tabell 1 

nedan illustreras McKenzies modell så som den utnyttjas i denna studie. I 

originaltabellen finns det även ett fält som anger att stadierna kontakt och 

interaktion kan användas som motstrategier när barriärer i kommunikationen 

uppstår, något som inte beaktas i denna studie. McKenzie ger som ett exempel 

på detta när en informant resonerade att hon ringer personen som har 

information först efter att hon har gjort sig hemmastadd i sin nya bostad, trots 

att informanten av sin läkare fått personen identifierad som en 

informationskälla. Enligt McKenzie utgör den nya bostaden ett hinder för att 

söka kontakt med informationskällan. 

 
Sättet 

informationspraktiken 

kommer till uttryck 

på     

   Stadium                                  

 

Kontakt innebär att 

resursen blir 

identifierad. 

Interaktion innebär 

att resursen 

används. 

Aktivt sökande Aktivt försöka få 

kontakt med en 

identifierad eller trolig 

informationskälla för 

ett specifikt 

informationsintresse 

Ställa frågor, 

strategier för att 

kunna ställa frågor  

Aktivt skannande Identifiera en trolig 

källa, söka efter 

information i 

situationer eller 

kontexter där det skulle 

kunna finnas 

information 

Identifiering av en 

situation när en 

fråga kan ställas, 

aktivt observera 

eller lyssna 

Slumpartat stöta på information Slumpartade möten på 

oväntade platser 

Iaktta eller råka 

höra andras 

konversationer på 

oväntade platser, i 

umgänge med 

bekanta 

Genom ombud bli hänvisad Bli identifierad som en 

som söker information, 

bli hänvisad till en 

informationskälla 

genom en annan 

Bli berättad för 

eller bli hänvisad 

till 

Tabell 1: McKenzies modell över informationspraktiker (2003, s. 26). 

 

De fyra varianterna som finns betecknar olika sätt sökandet bedrivs på och 

eftersom det finns två stadier att kombinera varje typ med, innebär det att 

modellen erbjuder åtta olika möjliga sätt att karaktärisera 

informationspraktiker. Enligt McKenzie (2003) är det möjligt för individer i sin 

informationssökning att röra sig mellan olika stadier beroende på situationen 

och händelser. Det är möjligt att gå från mindre aktiva praktiker till mera 

aktiva, men det är också möjligt att individen börjar mera aktivt för att sedan 

                                                 
6 Min översättning av stadierna och sätten informationspraktikerna kommer till uttryck på från 

engelska. På engelska kallas stadierna för phase och sätten för mode. De 2 stadierna benämns 

connecting och interacting. De fyra typerna benämns active searching, active scanning, non-

directed monitoring och by proxy.    
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bli mer passiv. Det här illustreras bland annat i avsnittet Det ekonomiska 

intresset i resultatet. 

 

För att bättre klargöra de olika praktikerna ger McKenzie (2003) exempel. 

Aktivt sökande är till exempel situationer när en individ känner till en 

informationskälla, vilket utgör kontaktstadiet i praktiken. Interaktionsstadiet i 

aktivt sökande är när individen söker via den, exempelvis en hemsida eller en 

person, och också när individen lyckats formulera en fråga av sitt 

informationsbehov och söker efter information kring det systematiskt är aktivt 

sökande. Aktiv skanning innebär exempelvis halvstrukturerade sökningar på 

Internet eller att en viss uppmärksamhet ägnas på platser där information om 

informationsbehovet troligtvis existerar. Aktiv skanning är också situationer 

när en person märker att det finns möjlighet att ställa frågor om det personen 

vill veta, trots att det inte var planerat. Aktiv skanning innebär att personen 

identifierar troliga informationskällor, trots att personen inte har några 

förväntningar på att hitta informationskällor. Identifikationen av 

informationskällor är kontaktstadiet. (McKenzie, 2003) 

 

McKenzie (2003) skriver att när personen stöter på information när han eller 

hon minst väntar sig det betecknar informationspraktiken att slumpartat stöta 

på information. Exempel på det är vid umgänge med bekanta, vid läsning av 

något för avkoppling eller ett annat syfte eller när personen råkar höra en 

konversation personen själv inte är en deltagare i. Alla de här uppräknade 

exemplen är interaktionsstadiet inom slumpartat stöta på information. När det 

gäller informationspraktiken att vid ombud bli hänvisad är det när 

informationssökaren själv inte gör något utan en person identifierar att 

informationssökaren har ett visst informationsbehov. Personen ifråga kan själv 

inneha information om det här vilket innebär kontaktstadiet, eller ta reda på det 

åt informationssökaren eller hänvisa informationssökaren vidare till någon som 

har information. Att få råd är interaktionsstadiet i den här 

informationspraktiken. (McKenzie, 2003) 

 

På samma sätt som McKenzie (2003) skriver att begreppet 

informationspraktiker i hennes studie används för alla sorters 

informationssökning, så används begreppet i denna studie, oavsett hur aktiv 

eller passiv individen ifråga har varit. McKenzies modell beskriver 

informationspraktiker i det vardagliga livet, vilket är något den här studien 

också undersöker men där det vardagliga inte är bekant utan istället nytt. 

Modellen över informationspraktiker används i analysen för att beskriva 

informanternas informationspraktiker, eftersom modellen rymmer flera sätt för 

att beskriva informationssökning. Den används genom att en tematisk analys 

utförs på materialet från de semistrukturerade intervjuerna. 
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4 Metod 
 

I det här kapitlet behandlas empirin. Kapitlet inleds med att presentera metoden 

som använts för att samla in material, nämligen semistrukturerade intervjuer. I 

samband med det diskuteras också urval och det empiriska materialet beskrivs 

genom information om studiens informanter som deltagit. Därefter tar en 

diskussion kring forskningsetiska aspekter vid och kapitlet avslutas med att 

analysmetoden för materialet diskuteras, den tematiska analysen. 

 

Som konstaterats tidigare är begreppet informationspraktiker ett komplext och 

mångskiftande begrepp bestående av många delar och relationer. Därför har det 

i denna studie gjorts avvägningen att inrikta studien på tre viktiga aspekter, 

nämligen informationsintressen och informationsresurser och hur 

informationssökningen kring dessa två går till. De här aspekterna betraktas i 

denna studie forma en informationspraktik hos kvinnliga finlandssvenskar som 

flyttat till Sverige. Det här innebär inte att informationspraktik endast består av 

dessa aspekter, men det är fokus för denna studie som undersöks genom 

semistrukturerade intervjuer. 

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Den här studien har en kvalitativ ansats, eftersom det finns ett intresse att se 

hur olika kvinnliga finlandssvenskar lokaliserat information, vilka 

informationsintressen de har och vilka informationsresurser de använt i 

samband med flytt. Bryman (2016) skriver att kvalitativ forskning 

kännetecknas av att den präglas av en syn att den sociala verkligheten 

konstrueras av olika individer och är därför aldrig konstant eller identisk för två 

individer. Den kvalitativa ansatsen innebär att ett fokus ligger på hur olika 

individer tolkar den sociala världen. Den här ansatsen harmoniserar med den 

här studiens syfte och forskningsfrågor. Det som undersöks i denna studie är 

enskilda individers erfarenheter och upplevelser av världen, mera specifikt hur 

deras informationspraktiker sett ut, vilket stämmer överens med perspektiven 

att individer tolkar den sociala världen och att den sociala verkligheten 

konstrueras av individerna. Begreppet informationspraktiker innebär att sociala 

och kulturella aspekter tas i beaktande, vilket också ligger i linje med det den 

kvalitativa forskningsansatsen betonar. 

 

Semistrukturerade intervjuer har valts som metod, eftersom som Luo och 

Wildemuth (2017) konstaterar tillåter semistrukturerade intervjuer mera 

flexibilitet i olika intervjuer. Denna flexibilitet är värdefull och viktig, eftersom 

olika individer uppfattar världen på olika sätt, något som leder till att olika 

intervjuer utvecklar sig på olika sätt. Flexibiliteten möjliggör att informanten 

får berätta om sina upplevelser och erfarenheter på det sätt som passar honom 

eller henne bäst. Enligt Luo och Wildemuth är semistrukturerade intervjuer en 

av de bäst lämpade metoderna för att studera aspekter inom 

informationsbeteende. De skriver att vid en semistrukturerad intervju finns en 

intervjumanual med förutbestämda frågor, men intervjuaren bestämmer 

ordningen och är fri att utforska intressanta ämnen som uppkommer under 

intervjun. Intervjumanualen som användes i denna studie finns bifogad i Bilaga 
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1. Semistrukturerade intervjuer är lämplig som metod i denna studie, med 

tanke på att det är svårt att på förhand veta vad olika individer upplevt och vad 

de betraktar som viktigt. 

 

I denna studie består intervjumanualen av öppna frågor som är sorterade kring 

de olika momenten i flytten, det vill säga före flytt, under flytt och efter flytt. 

Det här sättet att ordna frågor har inspirerats av det Caidi et al. (2010) skrev om 

att studier kring migranters informationspraktiker ibland antar perspektivet 

utgående från de olika stadierna en flytt utgör. De nämner fyra stadier, före 

flytt, under flytt, efter flytt och en tid efter flytten. I den här studien fokuseras 

enbart på de tre första stadierna när intervjumanualen strukturerades. Frågorna 

är avsedda att få informanterna att fritt tala om sina upplevelser och om något 

annat intressant framkommer utforskas det vidare. Att forska kring 

informationspraktiker på detta sätt är relativt vanligt, där bland annat Shoham 

och Strauss (2007), McKenzie (2003) samt Kim och Lingel (2016) gjort på 

liknande sätt. Samtidigt finns det en medvetenhet om att jag som intervjuare 

kontrollerar situationen, något Brinkmann och Kvale (2015) konstaterar. Det 

här innebär, att trots avsikten att få informanterna att tala fritt om sina 

erfarenheter, är jag medveten om att intervjufrågorna leder informanten i vissa 

riktningar och de gör också avvägningar kring vad de tror att jag är intresserad 

av. Det här hände i vissa intervjuer, men då uppmanades informanterna att 

berätta detaljerat om det de hade tänkt på, trots att de redan i en kommentar 

låtit mig förstå att de inte trodde jag var intresserad av den händelsen.  

 

Brinkmann och Kvale (2015) poängterar att varje intervjusituation är unik och 

det betyder att den kunskap som produceras är kontextuell, den är beroende av 

både plats, tidpunkt och av människorna som är närvarande. Det 

sociokulturella perspektivet har här visat sig vara värdefullt, eftersom det 

uppmärksammat att både informanten och intervjuaren beter sig i 

intervjusituationer som de lärt sig tidigare att bete sig i sådana här situationer, 

vilket Säljö (2014) konstaterar. Därmed återskapas de sociala praktikerna. I det 

sociokulturella perspektivet är kunskap kring hantering av information inlärd 

samt socialt och kulturellt konstruerat (Talja et al., 2005), vilket gör att det inte 

alltid är lätt att komma åt hanteringen. Därför har det eftersträvats att få 

informanternas redogörelser kring deras informationspraktiker så detaljerade 

som möjligt, trots att det ibland känts självklara. McKenzies (2003) modell har 

underlättat intervjuerna genom att modellen gjort mig medveten under 

intervjuerna om möjliga tolkningar av informanternas svar, vilket gjort att 

svaren utforskats mera med hjälp av följdfrågor.  

 

4.1.1 Urval 
 

Urvalet till de semistrukturerade intervjuerna baserar sig på ändamålsenligt 

urval. Enligt Bryman (2016) innebär ändamålsenligt urval att forskaren väljer 

att fokusera på de människor som antas ha något nyttigt att säga i förhållande 

till vilket syfte ens studie har. I denna studie tillämpas ändamålsenligt urval där 

jag identifierar ett antal informanter och de informanterna ombeds sedan 

identifiera fler lämpliga deltagare för studien. Det här tillvägagångssättet kallas 

för snöbollsurval (Bryman, 2016). Att hitta kvinnliga finlandssvenskar som har 

flyttat till Sverige innebär vissa svårigheter, eftersom populationen smälter in i 
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Sverige när de redan behärskar språket och har en viss kunskap om kulturen. 

Kunskapen kommer dels från att Sverige och Finland tillhör samma 

kulturområde (Kepsu, 2016), dels från att finlandssvenskar använder sig av 

bland annat svensk media för att kunna få ett större utbud på medier på sitt 

modersmål. Det här innebär att populationen nödvändigtvis inte har samma 

behov av att organisera sig i grupper som andra migranter har, eftersom 

finlandssvenskar har relativt lätt för att socialisera sig med svenskar när de har 

samma modersmål.  

 

Eftersom jag själv är en finlandssvensk som flyttat till Sverige är det lättare för 

mig att lokalisera möjliga deltagare, eftersom det redan finns anknytningar till 

gruppen. Skulle jag inte ha de här kontakterna, kunde möjliga deltagare värvas 

via olika Facebookgrupper avsedda för finlandssvenskar som bor i Sverige 

eller via Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS, som är en 

paraplyorganisation för alla finlandssvenska organisationer som finns i Sverige 

(Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, 2018). Istället för att gå via 

grupper på Facebook, har jag valt att direkt ta kontakt med personer som 

stämmer överens på forskningspopulationen, utgående från mina sociala 

nätverk. Det här ökar också sannolikheten för att de kontaktade väljer att ställa 

upp, eftersom det blir mindre anonymt än det skulle bli att efterlysa 

intervjudeltagare i en grupp. 

 

Totalt gjordes tio intervjuer. Det fanns möjlighet att göra flera, men mättnad i 

förhållande till studiens forskningsfrågor hade uppnåtts här. Med mättnad avses 

att nytt material inte längre ger nya teoretiska insikter och att inga nya 

dimensioner i de redan skapade kategorier genereras (Bryman, 2016). En annan 

faktor som påverkade beslutet att tio intervjuer räcker är att det i det här fallet 

är en förhållandevis liten grupp som undersöks, vilket illustreras av att under 

2000–2015 flyttade 17 000 finlandssvenskar till Sverige (Kepsu, 2016). Det 

betyder cirka 1130 personer per år, både kvinnor och män.  

 

När intervjuer görs är det viktigt att informanterna har kunskap om det ämne 

som forskaren undersöker och att de kommer ihåg sina upplevelser för att 

intervjun ska ge användbar information (Bryman, 2016). Det här innebär att det 

är fördelaktigt om det inte gått för lång tid sedan informanterna i denna studie 

flyttade till Sverige, eftersom minnen bleknar snabbt. Därför har en tidsgräns 

satts för hur länge sedan flytten ägt rum, precis som Kim och Lingel (2016) 

gjorde i sin studie. Tidsgränsen är satt till tre år, eftersom finländare som bor 

utomlands är skattepliktiga i Finland i tre år efter flytten (Skatteförvaltningen, 

2011). Det här gör att under den här tiden hålls minnen och upplevelser från 

flytten levande, eftersom finländare kommer ihåg hur det var i början när de 

flyttade till Sverige och hade många ärenden där de skulle kontakta, fylla i 

formulär och rapportera till olika myndigheter. 

 

4.1.2 Presentation av materialet 
 

Kontaktandet av möjliga informanter till studien gjordes i flera etapper, 

eftersom en del av de kontaktade inte ville delta och då lokaliserades nya 

möjliga informanter. Dessutom uppgav också informanterna under intervjuerna 

nya möjliga kandidater till studien genom snöbollsurval, vilket gjorde att olika 
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informanter kontaktades vid olika tidpunkter. Allt som allt kontaktades 18 

personer, varav tio personer intervjuades. Den första kontakten togs via 

Facebooks meddelandefunktion, så kallad Messenger. I meddelandet 

presenterade jag mig själv, studien och bifogade ett dokument med information 

om studien. Dokumentet med information om studien finns bifogad i Bilaga 2.  

 

De tio intervjuerna utfördes under en period av tre veckor på olika platser. Två 

av intervjuerna gjordes via Skype och resterande intervjuer genom möten på 

olika caféer eller hemma hos antingen mig eller informanten. Intervjuernas 

längd varierade mellan 15 minuter och 32 minuter och intervjuerna spelades in. 

Intervjuerna transkriberades löpande under intervjuprocessen, där alla 

transkriberingar skedde inom en vecka efter att intervjun gjordes. Alla 

informanter erbjöds att få ta del av transkriberingen och tre informanter ville 

läsa igenom transkriberingen. Längden på de transkriberade intervjuerna 

varierar mellan sex och tolv sidor.  

 

Brinkmann och Kvale (2015) konstaterar att det finns flera sätt hur 

transkriberingar av intervjuer kan se ut. Det som bestämmer hur 

transkriberingen ser ut är vad som är syftet med studien. Eftersom den här 

studien fokuserar på att tematiskt analysera fram informationsintressen, 

informationsresurser och hur informationssökningen gått till behöver inte 

transkriberingarna fokusera på exempelvis hur långa pauser som förekommer 

och miner. Det centrala i denna studie är orden. Därför har transkriberingen 

gjorts genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och skriva ner ordagrant 

vad jag och informanten sade. De inspelade intervjuerna har hörts igenom två 

gånger. I transkriberingen har bland annat pauser och olika toner i talet 

ignorerats, fokus har legat på orden. När citaten har valts ut och presenteras i 

studien har citaten bearbetats för att texten ska flyta bättre, men citatens 

innebörd har bevarats. Bearbetningen har skett enligt det Brinkmann och Kvale 

(2015) skriver, att det är viktigt att förmedla det informanterna säger så att 

läsaren förstår. För att göra det krävs en bearbetning, eftersom muntligt språk 

inte är lika sammanhängande som skriven text. 

 

Informanterna är i åldern 24–28 år och de har bott i Sverige från två månader 

till snart tre år. Alla informanter har fått fingerade namn för att undvika 

identifiering av dem, samtidigt som det underlättar för att hålla isär dem. Nio 

informanter bor i Stockholmsregionen och en bor i Östergötland. 

Informanternas härkomst i Finland sträcker sig över hela Svenskfinlands 

område, från både det södra kustområdet från Kotka i öst till Åland i väst och 

det västliga kustområdet från Karleby i norr till Sideby i söder. Nio informanter 

arbetar och bland informanterna finns det lärare, sjuksköterskor, jurister, 

arkivarier, psykologer och barnledare. En informant studerar för tillfället en 

specialistutbildning.  

 

För att kunna studera finlandssvenskar som grupp krävs det att 

finlandssvenskarna identifierar sig som finlandssvenskar. Det här innebär inte 

att de enbart ingår i gruppen finlandssvenskar, utan informanterna ingår i 

många olika grupper, exempelvis sjuksköterskor, lärare, mödrar och bloggare. 

Gränserna mellan grupperna är flytande. Alla informanter identifierar sig som 
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finlandssvenskar när frågan uppkommer i intervjuerna, främst på grund av 

deras modersmål. 

 
Jenna: Identifierar du dig som finlandssvensk? 

Petra: Jo. 

Jenna: På vilket sätt? 

Petra: Det är nog kulturen och språket som gör att man känner sig mera 

finlandssvensk än svensk. (Petra, 14 mars 2018) 

 

I citatet syns det redan nämnda språket, men även kulturen gör att Petra 

identifierar sig som finlandssvensk. Flera informanter nämnde också kulturen 

eller aspekter av kulturen som identifikationsgrund och flera påpekade att de 

inte identifierade sig som svenskar.  

 

4.2 Forskningsetiska aspekter 
 

Bryman (2016) konstaterar att det är viktigt att deltagarna i studien inte blir 

utsatta för fara, blir informerade om studien, att forskaren inte lurar deltagarna 

om vad studien ska undersöka och att deltagarnas privatliv förblir privat. 

Någon fara är inte förknippad med denna studie och i informationen som gått 

ut till möjliga deltagare förekommer inga felaktiga uppgifter, utan det som står 

i informationsbladet är det som studien handlar om. Information om studien har 

förmedlats genom att förfrågan som skickats till möjliga deltagare också 

innehåller information om studien. Dessutom har det funnits möjlighet att fråga 

mig om mera information före intervjun. Vid intervjutillfället gjordes en kort 

presentation av studien och både informanten och jag skrev under en 

samtyckesblankett för att godkänna de kriterier som finns för studien. 

Samtyckesblanketten som användes finns bifogad i Bilaga 3. Privatlivet förblir 

privat genom att deltagarnas konfidentialitet garanteras. Med konfidentialitet 

avses att ingen spridning av intervjumaterialet sker och ingen förutom 

forskaren har tillgång till de inspelade intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det här förverkligas genom att endast jag har tillgång till inspelningarna och i 

transkriberingarna av inspelningarna avidentifieras personerna som nämns och 

informanterna tilldelas fingerade namn.  

 

Som redan nämnts är jag själv en finlandssvensk som flyttat till Sverige, vilket 

innebär att jag själv har erfarenhet och insyn i det studien undersöker. Det här 

innebär både fördelar och nackdelar, men det viktigaste är att ta i beaktande det 

oundvikliga faktumet att jag påverkar informanterna och att hålla sig 

professionell gentemot informanterna. Fördelar med egna erfarenheter av 

ämnet är att det är lätt att förstå vad informanten talar om och informanten kan 

hysa större förtroende för mig, eftersom de tillhör samma grupp och har 

befunnit sig i liknande situation. Det finns också nackdelar med att ha egna 

erfarenheter, jag måste vara på min vakt för att minimera min påverkan på 

informanterna, inte övertolka eller läsa in för mycket i informanters svar och 

jag får inte ställa ledande frågor för att få fram sådant jag själv upplevt. 

Brinkmann och Kvale (2015) skriver att det är bra om forskaren i alla fall har 

grundläggande kunskaper om ämnet som undersöks, men samtidigt uppvisar en 

naivitet i ämnet. Det gäller att balansera dessa två genom intervjun. Genom att 
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vara medveten om de risker som finns och att aktivt reflektera över dem gör att 

sannolikheten för att undvika dem växer, något som ökar studiens trovärdighet. 

 

4.3 Tematisk analys 
 

Braun och Clarke (2006) liksom Bryman (2016) konstaterar att tematisk analys 

är en välanvänd metod för att analysera kvalitativt material, men ofta skrivs det 

inte ut att det är tematisk analys som använts. Braun och Clarke skriver att 

tematisk analys är en metod med vars hjälp forskaren kan identifiera, analysera 

och rapportera mönster som framträder i materialet. De här mönstren är 

detsamma som teman. Ett tema är något som fångar något viktigt om materialet 

när det sätts i relation till forskningsfrågan. Ett tema behöver inte finnas i allt 

material eller behandlas omfattande, utan vad som utgör ett tema är något 

forskaren själv måste bedöma och sedan motivera. Braun och Clarke 

konstaterar att metoden fungerar med en studie som antar ett 

konstruktionistiskt eller socialkonstruktionistiskt perspektiv, något denna 

studie gör i och med sitt sociokulturella perspektiv. Enligt Braun och Clarke 

(2006) medför detta för en tematisk analys att analysen försöker teoretisera den 

sociokulturella kontexten och strukturella förhållanden som råder, som 

påverkar och möjliggör det individer berättat på ett eller annat sätt i studien.  

 

Tematisk analys fungerar bra för material som samlats in med hjälp av 

intervjuer konstaterar Braun och Clarke (2006), där metoden syftar till att 

identifiera teman som är genomgående i materialet. Det finns två sorter av 

tematisk analys. Braun och Clarke skriver att den ena är induktiv medan den 

andra är deduktiv. Om den tematiska analysen är induktiv, analyseras 

materialet utan att försök görs att försöka passa in analysen i teorier, 

förbestämda koder eller forskarens förutfattade meningar. Om analysen görs 

deduktivt drivs analysen av forskarens teoretiska ansatser och den blir då mera 

driven av den som analyserar. En deduktiv analys drivs av färdigt formulerade 

forskningsfrågor, medan forskningsfrågor utvecklas under tiden den induktiva 

analysen görs.  

 

Intervjumaterialet i denna studie kodas genom, som Bryman (2016) skriver, att 

texten bryts upp till koncept samt enstaka ord, och koncepten sorteras och 

utvecklas sedan till teman och underteman. När koderna har skapats har teman 

och underteman skapats genom att undersöka texten nära och genom att beakta 

vad det är meningen att ska hittas, det vill säga med konstant tanke på 

forskningsfrågorna och begreppen som undersöks. För att hitta teman har som 

Ryan och Bernard (2003) skriver uppmärksamhet ägnats åt flera fenomen i 

denna studies intervjumaterial. Exempel på fenomen som kan signalera teman 

är upprepningar av aspekter, termer som används på ett annat sätt i materialet 

än vad som är vanligt, metaforer, likheter, skillnader och vissa ord som 

markerar ett samband, exempelvis därför, om, då och istället för. 

 

I Tabell 2 nedan syns hur den tematiska analysen gått till genom att med två 

exempelcitat plockade ur intervjumaterialet illustrera processen. Först har 

texten kodats, därefter har koderna sammanfogats till teman och till sist har 

temana fått namn. I praktiken har den tematiska analysen genomförts genom att 

materialet först skrivits ut, därefter har olika färger bestämts presentera de olika 
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aspekterna och sedan har materialet lästs igenom flera gånger och texten har 

färgkodats utgående från vilken aspekt av informationspraktiker det har handlat 

om. När färgkodningen var klar plockades de centrala orden ut och sattes in i 

en tabell där kodord fogades samman till teman. Till sist fick alla teman namn 

som beskrev vad temat handlade om. När teman har överlappat varandra, vilket 

speciellt varit fallet i informationsresurser, har en regel formulerats för hur 

olika teman som överlappar varandra ska behandlas. Det som har tagits fasta på 

är hur nämns informationsresursen och resurser har betraktats som helheter där 

de olika former de existerar i ändå härrör till originalresursen. Det här innebär 

att trots informanter använt exempelvis Skatteverkets hemsida hör det 

fortfarande till temat myndigheter, eftersom originalresursen är en fysisk 

myndighet.  
 

Citat Kodning Tema 

”Kanske sånt här med försäkringar, 

Försäkringskassan och allt vad heter 

här, och med lönen och var ska man 

börja söka jobb och liksom sånt här då. 

Ja, just när man får ett jobb, vad ska 

man förvänta sig för löner och ja, 

mycket sånt.” (Frida, 6 mars 2018) 

Försäkringar 

Lön 

Söka jobb 

Jobbförväntningar 

Ekonomi 

 

Sysselsättning 

 

”Ja, det som jag egentligen ringde till 

FPA var för att få information om just 

hur det funkar med sjukvårdssystem, 

hur jag ska skriva in mig i Sverige, vad 

jag behöver göra och det var väl 

egentligen mest sånt där.” (Olivia, 9 

mars 2018)  

Sjukvårdssystem 

Skriva in sig i 

Sverige 

Välfärd och 

hälsovård 

 

Registrering i 

Sverige 

 

Tabell 2: Illustration över tematisk analys. 

 

I denna studie används det alternativ av tematisk analys som är mera deduktiv, 

eftersom forskningsfrågorna redan är formulerade och det finns vissa begrepp 

studien fokuserar på så som informationsintressen. Dessutom blir jag med hjälp 

av McKenzies (2003) modell uppmärksam på olika öppningar till olika 

informationspraktiker i intervjumaterialet. Det här gör att det finns en 

underliggande tanke om modellen och dess kategorier när den tematiska 

analysen utförs.  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras först det informanterna har velat ha information om i 

och med flytten till Sverige, det vill säga deras informationsintressen i form av 

teman. Efteråt behandlas informationsresurser. Därefter analyseras 

informanternas informationspraktiker utgående från McKenzies (2003) modell 

över informationspraktiker. Informationssökningen fångas upp i behandlingen 

av informationspraktiker. Kapitlet avslutas med underkapitlet Slutsatser. 

 

5.1 Informationsintressen  
 

I intervjumaterialet framträder många informationsintressen. Som redan 

nämnts har en tematisk analys av materialet gjorts deduktivt där olika teman 

som identifierats som informationsintressen framträtt. Sex teman har hittats och 

alla teman har ett varierat antal underkategorier. Den ordning som temana 

nämns i saknar betydelse, eftersom denna studie inte har som avsikt att 

undersöka hur viktiga olika informationsintressen upplevdes vara. Alla teman 

är samlade i Tabell 3 nedan för en bättre översikt. 

 
Tema 

Registrering i Sverige 

Det ekonomiska intresset 

Hemvist 

Sysselsättning 

Välfärd och hälsovård 

Personliga intressen 

Tabell 3: Teman inom informationsintressen 

 

Det första identifierade temat är registrering i Sverige. Med det temat avses 

sådana informationsintressen som byråkratiskt krävts för att kunna bo i Sverige. 

 
Personnummer till exempel. Hur jag skaffar svenskt personnummer, för det 

är ju det första man måste göra när man kommer hit. Så man kommer in i 

systemet och kan ta del av olika tjänster. (Elin, 12 mars 2018)  

 

Inom temat registrering i Sverige ryms informationsintressen så som Elin säger, 

folkbokföring och att skaffa personnummer. Det här är något alla informanter 

påpekat att varit viktigt för dem. Ett annat informationsintresse som finns inom 

temat är svenskt identitetskort, eftersom det hör nära samman med svenskt 

personnummer och identitetskortet möjliggör att individer kan identifiera sig 

som folkbokförda i Sverige. 

 

Det andra temat som framkom av analysen av informanternas intervjuer är det 

ekonomiska intresset. Det ekonomiska intresset rymmer flera intressen.  

 
Det här med skatter, det är sådana här grejer. Hur mycket skall jag betala och 

hur funkar det här, jag vill ha koll på vart går skatterna och så här. Du måste 

ju kolla upp det här på Skatteverkets sida, i Finland vet du ju hur det där 

fungerar. Du söker din skatteprocent och där är den, men bara ett papper ’vad 

är det här liksom?’. Det var en sån grej när jag fick mitt skattekort, att jag 

bara okej vad är det här då. Vad betyder det här, vad är de här siffrorna, ska 
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jag deklarera - jag har ingen aning. Då fick jag igen gå till Skatteverkets sidor 

och börja kolla upp, vad ska jag göra, behöver jag göra någonting eller. 

(Petra, 14 mars 2018) 

 

I citatet framkommer det att skatteärenden är ett informationsintresse som 

kräver en del informationssökning för att Petra ska förstå hur det fungerar i 

Sverige. Skatteärenden hör till det ekonomiska intresset. Andra intressen som 

hör hit är bankärenden, pensioner och försäkringar. Det som gjort att 

registrering i Sverige och det ekonomiska intresset utgör olika teman är på 

grund av att det i temat registrering i Sverige samlas det som krävs av 

finlandssvenskar när de flyttar till Sverige. I det ekonomiska temat återfinns 

ärenden som inte automatiskt är obligatoriska för finlandssvenskar, utan det 

beror på hur länge de avser att stanna i Sverige och vad de sysselsätter sig med 

under sin tid i Sverige. Som exempel kan nämnas att det inte behövs ett svenskt 

bankkonto för att bo och arbeta i Sverige. 

 

Hemvist är det tredje temat som har identifierats. Till det temat hör 

kategorierna bostad, information om bostadsorten, adressändring, 

kommunikationsmedel och lokalkännedom. Till kategorin adressändring hör 

underkategorierna adressändring, telefoni och bredband. 

 
Kanske främst hur man hittar till olika ställen och vart man kan gå till, 

exempel om man vill gå på gym eller bio eller såna saker. Sådana där 

vanliga vardagliga saker, var kan man handla till exempel. Sånt. (Elin, 12 

mars 2018) 

 

Det som sägs här är rätt karakteristiskt för temat hemvist, Elin identifierar att 

hon vill ha information om exempelvis bra affärer och vilket gym hon ska 

nyttja. Efter att bostad hittats och adressändring har gjorts är det de andra 

kategorierna som tar över och det är kategorier som fortgår genom hela flytten 

till efter flytten, men kategorierna präglas av att inte vara av brådskande 

karaktär.  

 

Det fjärde temat är sysselsättning. Det berör alla informationsintressen som har 

att göra med arbetslivet och studier. 

 
Julia: Det mesta tycker jag nog har varit väldigt bra information, kanske få 

mera från jobbets sida då, att det borde kanske ha varit lite mera 

information om allt som rör jobbet. Men det får man ju av den som 

anställer en. 

Jenna: Kan du ge några exempel på vad du skulle ha velat ha information 

om?  

Julia: Kanske tydligare instruktioner på vad exakt det är jag ska jobba 

med, vilka typer av klasser, grupper är det jag ska jobba med, alltså mera 

sånt här.  

Jenna: Som konkret med jobbet? 

Julia: Ja. Kanske mest det. Och om hur man löneförhandlar, det hade jag 

ingen aning om. (Julia, 23 mars 2018) 

 

Som Julia säger saknade hon information om löneförhandling, som för 

finländare är ett okänt fenomen eftersom löneförhandling inte förekommer i 

samma utsträckning i Finland, liksom att hon velat ha mera information om 
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sina arbetsuppgifter. Inom temat finns informationsintressen så som lön, 

arbetsuppgifter, att skaffa arbete, fackförbund, yrkeslegitimation och 

arbetskultur. 

 

Välfärd och hälsovård är det femte temat som framkommit som 

informationsintresse efter den tematiska analysen. 

 
Det här med Vårdcentralen har jag aldrig förstått mig på. Jag har försökt ta 

reda på det, men jag förstår inte. Man ska välja en egen vårdcentral och så 

kan du byta och det verkar vara lätt men det är betydligt mycket svårare än 

vad jag hade förväntat mig så jag förstår mig inte ännu på det där systemet. 

Och vi har ju FPA7 i Finland som ersätter allt sånt här inom sjukvården, jag 

har noll koll. Jag har försökt kolla upp det där och frågar man någon 

arbetskollega, det är som att jag skulle försöka förklara KELA för dom. 

Dom skulle inte förstå, fast jag tycker jag förklarar. Dom har förklarat, jag 

förstår inte. Det är liksom såna grejer. (Petra, 14 mars 2018) 

 

I citatet ovan identifieras informationsintresset sjukvård inom temat välfärd 

och hälsovård. De andra intressen inom temat är tandvård och social trygghet 

med underkategorierna sjukersättning och arbetslöshetsunderstöd. 

Överhuvudtaget präglas detta tema av en del osäkerhet, eftersom informanterna 

upplevde att det är svårt att få information om det och ofta har de fått 

information om hur de ska göra först när de behövt exempelvis sjukvård eller 

tandvård. Enligt Kuhlthau (1991) är det vanligt att en känsla av osäkerhet 

existerar när en person blir medveten om att han eller hon saknar kunskap om 

något vilket leder till att personen börjar söka efter information om ämnet 

ifråga, vilket går att se i Petras utsaga. 

 

Det sjätte och sista temat som identifierats i intervjumaterialet är personliga 

intressen, med detta avses sådana intressen som bara en eller ett fåtal 

informanter upplevt sig ha. Frida sade: ”Egentligen var det mest med katterna, 

när vi skulle ha hit katter och hur man får hit dem och sånt. Det var kanske 

mest det som vi behövde ta reda på.” (Frida, 6 mars 2018). För Frida var det 

viktigt att ta reda på hur det fungerade med djurimport, vilket är en av 

kategorierna inom temat personliga intressen. Andra kategorier inom temat är 

vidimering, transport vid flytten och språkkurser.  

 

De sex teman som redogjorts för ovan liksom citaten är alla sådana som främst 

har att göra med informationsintressen i Sverige, det vill säga vad de behöver 

veta när de bor i Sverige. Det var också ett fåtal informanter som nämnde 

informationsintressen som rörde det finländska samhället, främst i samband 

med temana system, ekonomi och välfärd samt hälsovård. 

 
Jenna: Du sade det var mycket FPA, varför just FPA? 

Olivia: Men det råkade sig FPA just för att det känns som att det är dom 

som håller tag i vårt sociala skyddsnät och trygghet i Finland och då kändes 

det naturligt att höra av sig dit. Så därför valde jag att höra av mig till dom. 

(Olivia, 9 mars 2018) 

                                                 
7 Med förkortningen FPA avses Folkpensionsanstalten i Finland. På finska förkortas FPA för 

KELA. Folkpensionsanstalten har ansvar för den sociala tryggheten för de som bor i Finland 

(Folkpensionsanstalten, u.å.). I Sverige motsvaras FPA av Försäkringskassan och A-kassan. 
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I citatet finns informationsintresset gällande social trygghet som hör till 

välfärds- och hälsovårdstemat, som är tillsammans med skatter i det 

ekonomiska intresset de två ämnen som nämnts mest som 

informationsintressen av informanter. Att de informationsintressen som rör det 

svenska samhället är flera än de som rör det finländska samhället är naturligt, i 

och med att det finländska är bekant och flytten går till Sverige. 

 

5.2 Informationsresurser 
 

De informationsresurser som informanterna har använt sig av är många och till 

skillnad från informationsintressen är informationsresurser från Finland mera 

närvarande. När den tematiska analysen gjorts på intervjumaterialet har tre 

teman framträtt och de presenteras utan någon speciell ordning. 

 

Det första temat för informationsresurser är myndigheter. 

 
Irene: Nä, jag tycker man fick ganska bra svar från just Skatteverket och så 

där med allt möjligt. Och det man inte vet så tar man ju reda på.  

Jenna: Du säger via Skatteverket. Är det via Internet eller går du dit eller 

ringer du? 

Irene: Nä, det är nog att man går dit. (Irene, 20 mars 2018) 

 

Irene konstaterar att Skatteverket är en bra informationsresurs, liksom alla 

informanter har gjort. Informanter har nämnt både svenska myndigheter, så 

som Skatteverket, Försäkringskassan samt A-kassan, och finländska 

myndigheter som Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Magistraten. 

Myndigheters hemsidor räknas också till detta tema.  

 

Offentliga resurser är det andra temat och det består av officiella instanser.  

 
Jag ringde faktiskt upp posten när det gällde min post eftersom det var 

något jättestruligt med att jag inte fick min post och såna grejer först. Så 

fick jag reda på att man måste ha namn på brevlådeluckan för att dom ska 

kunna ge dig din post, så det var liksom jätte invecklat i början. (Malin, 10 

mars 2018) 

 

I citatet ovan nämns posten som är en offentlig resurs. Andra offentliga 

resurser som nämnts av informanterna är bland annat banker, försäkringsbolag, 

veterinär, turistinformation, dagstidningar, reklamutskick, platsannonser och 

bostadsannonser. Myndigheter och offentliga resurser är separata teman, 

eftersom de resurser som hör till temat myndigheter är statliga myndigheter, 

medan resurserna i temat offentliga resurser inte har samma klara koppling till 

staten. 

 

Det tredje temat är sociala kontakter. Anna konstaterade: ”Vi fick information 

från de som redan bodde här redan i Sverige och vår hyresvärd. Han som vi 

hyrde av bodde ju lämpligt här före oss.” (Anna, 11 mars 2018). Hyresvärdar 

som nämns i det här citatet var någon flera informanter fått information av, 

liksom från de som redan bodde i Sverige. Hyresvärdar är en resurs inom 

temat, liksom vänner. Vänner består av underkategorierna vänner som bor i 

Finland, vänner från Finland som bor i Sverige och vänner som bor i Sverige, 
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det vill säga svenskar. Andra resurser inom temat sociala kontakter är partners 

med underkategorierna svensk partner, partner som flyttat tidigare och partner 

som flyttar samtidigt, arbetsplatsen med underkategorierna chefen och 

kollegor, familj, släkt och bekanta. I temat sociala kontakter ingår också sociala 

medier, som är något alla informanter använt sig av. 

 
Nu kom jag faktiskt på en sak jag använde ganska mycket. Det finns ju 

ganska många Facebookgrupper. Det finns till exempel en som heter 

Tukholman Suomitytöt8 som jag tycker är ganska bra eftersom där kan man 

fråga allt. Det var nu en ganska het diskussion om just det här med vilket 

bankkonto som man kan öppna utan ett personnummer. (Cecilia, 19 mars 

2018) 

 

Cecilia konstaterar i citatet att hon använt sig av olika Facebookgrupper för 

finlandssvenskar ganska mycket, eftersom det är lätt att fråga och 

informationen är lättillgänglig, vilket är något som kännetecknar alla sociala 

medier.  

 

Som det går att se är de resurser som använts av informanterna för att få reda 

på information om livet i Sverige många och av olika slag, allt från 

myndigheter till olika nätforum. Något som också påpekats i intervjuerna är att 

många föredrog att tala med någon, istället för att söka fram informationen på 

Internet. Informanterna föredrog personlig kontakt, trots att informantens 

personliga informationsresurser gällande informationsintressen om 

flyttrelaterade ämnen är decimerade  

 
Irene: Nä, jag tycker man fick ganska bra svar från just Skatteverket och så 

där med allt möjligt. Och det man inte vet så tar man ju reda på.  

Jenna: Du säger via Skatteverket. Går du dit eller är det via Internet eller 

ringer du? 

Irene: Nä, det är nog när man går dit.  

Jenna: Ja? 

Irene: Vi har nog kört med det. Det vill vara lite svårt på dom här sidorna 

också, att veta vad det betyder och så där. Det kan vara ganska svår text. 

Jenna: Så det är bättre att gå dit och fråga? 

Irene: Jå, faktiskt. Prata med någon. (Irene, 20 mars 2018) 

 

I citatet framträder en preferens för personlig kontakt med 

informationsresurser. Inom personlig kontakt ryms både möten ansikte mot 

ansikte med någon, telefonsamtal, mejl eller chatt. Eftersom informanternas 

informationsresurser i form av vänner, familj och bekanta inte är lika många 

för information om flyttärenden, leder det ofta till att etablera personlig kontakt 

med andra informationsresurser så som myndigheter, nya bekantskaper och 

kollegor på arbetsplatsen. Att informanterna föredrog personlig kontakt är 

något även andra studier har kommit fram till, bland annat Fisher et al. (2004) i 

sin studie av latinamerikanska gästarbetare i USA. De konstaterar att familj och 

vänner är en viktig informationsresurs för sina informanter. Också Khoir et al. 

(2015) har när de undersökt asiatiska immigranter i Australien kommit fram till 

att familj, vänner och arbetskollegor är en viktig informationsresurs. Samtidigt 

var det sällan, varken i Khoirs et al. (2015) studie eller i denna studie, att 

                                                 
8 På svenska: Stockholms Finlandstjejer (min översättning). 
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informanternas första steg i sin informationspraktik skulle vara att fråga någon, 

antingen ansikte mot ansikte, i telefonsamtal, i mejl eller i chatt, något som 

diskuteras mera i kapitlet Diskussion.  

 

Informanterna nämnde för det mesta spontant svenska informationsresurser, 

medan de ofta inte sade något om finländska informationsresurser, utan det 

krävdes något minnesvärt för att de skulle nämna dem, exempelvis att de 

startade med att söka efter information på finländska hemsidor, krångel eller att 

jag explicit frågade om de hade använt sig av finländska informationsresurser. 

Det här ger intrycket av att det främst är svenska informationsresurser som 

använts för deras informationsintressen, men egentligen är det kanske ett 

uttryck för att de finländska informationsresurserna använts utan att 

informanterna aktivt reflekterade över det, eftersom de är vana att använda 

dem.  

 
Olivia: Jo, jag tycker det gick ganska på räls, precis. Enkelt att hitta. Det 

var bara just det där att man ska komma ihåg allt och man är van hemifrån 

med att man är uppvuxen i det. Man har fått allting gratis egentligen. Så det 

var ju svårt att veta att ’oj, vad skulle man söka efter, nu måste man själv 

tänka efter vad är det jag har för skydd och hemma och nätverk och vad är 

det för myndigheter att ha kontakt med’. Det blev lite tycker jag svårt att 

själv tänka att vad behöver jag. 

Jenna: Det var som att bli vuxen en gång till? 

Olivia: Det var det, som att bli vuxen igen. Precis. Ganska bra. (Olivia, 9 

mars 2018) 

 

I citatet speglas Olivias tankar kring hur det är att lära sig vardagen på nytt och 

anpassa sina informationspraktiker efter de nya förhållandena. I citatet syns 

också att Olivia är medveten om att informationspraktiken i Finland är mer 

omedveten och faller sig naturligare än i Sverige som utgör en ny kontext. Det 

här återkopplar till att finländska informationsresurser är bekanta och 

vardagliga och således används utan reflektion, medan varje gång svenska 

informationsresurser används är det nytt och det ligger en ansträngning bakom 

att lokalisera resursen, trots att de är vardagliga och det reflekteras mera över 

att resurserna används. 

 

5.3 Finlandssvenskars informationspraktiker  
 

I det här kapitlet analyseras informanternas informationspraktiker. Kapitlet är 

strukturerat så att informanternas informationspraktiker diskuteras utgående 

från McKenzies (2003) modell inom de olika teman som informanterna ville ha 

information om. Kapitlet avslutas med slutsatser. De olika temana som 

identifierades som informationsintressen är registrering i Sverige, det 

ekonomiska intresset, hemvist, sysselsättning, välfärd och hälsovård samt 

personliga intressen.  

 

I McKenzies (2003) modell finns det fyra typer av informationspraktiker. 

Typerna är aktivt sökande, aktivt skannande, slumpartat stöta på information 

och genom ombud bli hänvisad. Informationspraktikerna består av två stadier, 

kontaktstadiet och interaktionsstadiet. McKenzie (2003) konstaterar att det är 

vanligt att informationssökarens informationspraktik pendlar mellan att vara 
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mer aktiv och mer passiv, och att de här två tillstånden avlöser varandra 

beroende på hur situationen utvecklas. Den här pendlingen mellan aktiv och 

passiv informationssökning inom informationspraktikerna i samband med 

kombinationer av olika informationspraktiker är något som i analysen av 

intervjumaterialet identifierats som en betydande del av de 

informationspraktiker som informanter har använt. Därför är det logiskt att 

strukturera upp kapitlet utgående från temana och se hur informationspraktiker 

kring de olika temana ser ut, eftersom det möjliggör att utforska om det finns 

informationspraktiker som används mera än andra i vissa teman.  

 

5.3.1 Registrering i Sverige 
 

Registrering i Sverige var ett av de temana kring vilka informanterna ville ha 

information om när de flyttade till Sverige. Bland informationsresurserna när 

det gäller att söka reda på information om registrering i Sverige har 

informanterna utnyttjat både finländska och svenska resurser, där olika 

aspekter av informationsintresset krävt svar från informationsresurser från ett 

eller båda länderna. Det viktiga här har varit att få svar på sina 

informationsintressen, inte hur resursen sett ut eller varifrån den härstammar, 

så länge resursen bedömts vara tillförlitlig.  

 
Olivia: Först så googlade jag egentligen mycket på typ svenskt 

personnummer och då tittade jag på Google, vad kommer det upp för 

källor, vad är det och då hittar man ganska snabbt Skatteverket. Då vet man 

ju att det är pålitligt så då valde jag att gå in och läsa där. Och dom i sin tur 

hade ganska mycket information vidare om andra saker och hur man ska få 

dom rätt, det där personnumret, vad jag behövde för dokument och såna 

saker. Så egentligen sållade jag lite och kollade efter dom här mera statliga 

källorna.  

Jenna: Ja. Hur söker du då vanligtvis efter information då? 

Olivia: Ofta Google. Jag googlar och skriver egentligen in bara det jag 

önskar veta och så ibland blir det lite att läsa, mest för att sålla ut liksom 

det viktiga och vilken som är pålitlig. Och ibland blir det också vanliga 

Flashback forum eller inte riktigt Flashback, men forum där man hittar lite 

allt möjligt. (Olivia, 9 mars 2018) 

 

I citatet ovan syns både Olivias informationspraktik kring temat registrering i 

Sverige och hur hon bedömer om de Internetsidor hon använder som resurser 

är tillförlitliga. Först behandlas informationspraktiken, och därefter hennes 

resonemang om tillförlitlighet. Informationspraktiken inleds med att Olivia vill 

veta mer om svenskt personnummer vilket leder till att hon googlar efter 

möjliga resurser om svenskt personnummer. Att lokalisera Google som en 

resurs utgör kontaktstadiet i aktiv sökning i McKenzies (2003) modell, 

eftersom McKenzie skriver att lokalisera en resurs är kontaktstadiet. När Olivia 

formulerar sökfrågan och fördjupar sig i träffarna som sökfrågan alstrar och 

väljer att läsa informationen som finns på Skatteverkets hemsida inträffar 

interaktionsstadiet i aktiv sökning. Det här är aktiv sökning, eftersom det sker 

en systematisk sökning kring det Olivia vill veta, det vill säga svenskt 

personnummer. 
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Att bedöma om en resurs är tillförlitlig eller inte är något som Rieh (2002) 

undersökt när hon studerat forskare och hur forskarna bedömer om en resurs på 

Internet är tillförlitlig eller inte. Rieh konstaterar att viktiga 

bedömningsgrunder är kvalitet och kognitiv auktoritet, vilket också är viktiga 

bedömningsgrunder för informanterna i denna studie. I citatet ovan syns det att 

Olivia använder sig av kognitiva auktoriteter för att bestämma om en sida 

verkar vara tillförlitlig. Det sker när hon nämner att hon litar på det 

Skatteverket skriver om personnummer, hon bedömer då Skatteverket uppbära 

kognitiv auktoritet på området, eftersom hon hört om myndigheten tidigare. 

Kvalitetsbedömningen sker i citatet när informanten säger att hon utesluter 

Flashback forum när hon söker information, eftersom Flashback forum enligt 

henne inte är pålitliga. 

 

Ett annat sätt som flera informanter har använt sig av för att ta reda på 

information om personnummer och folkbokföring är det som exemplifieras 

genom Cecilias redogörelse. 

 
Cecilia: Ja just det, det glömde jag att berätta. Till exempel sånt här med 

personnummer, så jag har en lillebror som också bor i Sverige, inte här men 

i annan stad.  

Jenna: Mm? 

Cecilia: Av honom har jag fått jättemycket information för att jag var inte 

medveten om att det är jättejobbigt att få personnummer. Det tar ju 

jättemycket tid och sedan är det ett kontor man ska gå till på kontorstid och 

hämta det personligen. Så han har varit stöttande här. För han har ju gjort 

det här för typ fem år sen så han vet hur processen går till. 

Jenna: Mm. Så du har inte själv behövt söka på Skatteverkets sidor? 

Cecilia: Nä, eller förstås nog för anmäla mig och så, men han har sagt att 

det är det första du gör då du flyttar hit, att boka tid till Skatteverket samma 

dag du är här, för det kommer att ta tid. (Cecilia, 19 mars 2018) 

 

I citatet syns det att Cecilias informationspraktik är det som McKenzie (2003) 

kallar för aktivt sökande, när hon inser att hennes bror har information om det 

hon vill veta mera om, nämligen svenskt personnummer. Kontaktstadiet utgörs 

av när Cecilia förstår att hennes bror kan ge henne information. 

Interaktionsstadiet tar vid när Cecilia kontaktar hennes bror och ställer frågor, 

samt lyssnar till information hennes bror ger. 

 

De här två strategierna, att vända sig till Internet och söka sig fram där via till 

Skatteverkets hemsida eller att fråga någon som redan flyttat är de två 

vanligaste och mest förekommande strategierna för att få reda på information 

om registrering i Sverige. Informanterna är aktiva i sin informationspraktik. 

 

5.3.2 Det ekonomiska intresset 
 

Informanterna hade också informationsintressen som gällde ekonomiska 

ärenden, så som bankkonton, försäkringar och pensioner.   

 
Då tog jag min bror till hjälp, för han bor också här och har bott här en tid 

redan så jag frågade honom vad han hade för försäkringar och vad han 
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tycker om det och sen så började jag googla lite försäkringar och typ vad 

dom erbjuder och så här. (Frida, 6 mars 2018) 

 

Informationspraktiken är här det McKenzie (2003) benämner aktiv sökning. 

Kontaktstadiet är att Frida vet att hennes bror har information om livet i 

Sverige, eftersom han har bott i Sverige ett tag och därför identifierar hon 

honom som en nyttig resurs när det kommer till försäkringar. 

Interaktionsstadiet är hennes strategi för att fråga honom och även när hon 

frågar honom om det. Efter det är hon inte nöjd, utan hon fortsätter att söka 

efter information och där inleds ett annat steg i hennes informationspraktik för 

att få information om försäkringar. Att informanterna först frågar en bekant för 

att få information, bekräftelse på det informanterna redan vet och inspiration 

till att fortsätta leta information är ett vanligt steg inom det ekonomiska temat. 

Efter att de frågat en bekant går informanterna vidare i sin informationspraktik 

för att få mera information. Den informationspraktik som Frida fortsätter med 

är enligt McKenzie fortfarande aktiv sökning, eftersom informanten formulerar 

frågor kring sitt informationsintresse och söker systematiskt på Internet efter 

information. 

 
Jenna: När du hade bosatt dig här, vad kände du då att du behövde för 

information? 

Sofia: Ja, då kanske man börjar tänka på framtiden lite. Alltså vi som var 

nyanställda på jobbet fick prata med någon som förvaltade våra pensioner 

och hur det funkar. Det är ju ett annat system här än i Finland så det var 

nytt. (Sofia, 19 mars 2018) 

 

I citatet ovan syns ett exempel på informationspraktiken genom ombud bli 

hänvisad i McKenzies (2003) modell. Kontaktstadiet i citatet ovan utgörs av att 

personer på arbetsplatsen identifierar de nyanställda som informationssökare 

när det kommer till att veta mera om pensioner och hur det fungerar och 

hänvisar dem till en person som vet mera om det. Interaktionsstadiet tar sedan 

över när de nyanställda talar med en person som är insatt i pensionerna och 

personen informerar dem om hur systemet fungerar. När informationssökaren 

genom ombud blir hänvisad kan hon eller han vara passiv i sin 

informationssökning om ekonomiska ärenden, eftersom informationen fås 

ändå. 

 
Att skaffa bankkonto. Då var det ett ganska enkelt val. För att vid det 

tillfället så tillbringar jag ju egentligen mest tid så här till vardags i staden 

där jag jobbar så då blev det till att jag skaffade konto där på den enda 

banken som hade ett kontor så det blev en sån urvalsprocess. Och då hade 

kollegor tipsat om det och så kollade jag upp det på nätet också och så där, 

att det egentligen var enda alternativet. (Sofia, 19 mars 2018) 

 

I citatet vill Sofia skaffa ett bankkonto. Det som inte framgår av redogörelsen 

är att hon redan vid tidigare tillfällen har frågat efter information om banker i 

staden och den här redogörelsen skildrar hur Sofias informationspraktik ser ut 

därefter, vilket också är det som tas i beaktande här. Kontaktstadiet som inleder 

informationspraktiken i citatet är att Sofia på sin arbetsplats får ett tips av sina 

kollegor om tillgängliga banker i staden hon jobbar i. Att få information på sin 

arbetsplats utgör typen att slumpmässigt stöta på information i McKenzies 
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(2003) modell, eftersom det är oväntat att informanten ska få information 

gällande hennes informationsintresse om banker på hennes arbetsplats, en 

arbetsplats som inte har något samröre med banker. Samtidigt som det här 

kontaktstadiet äger rum, äger också ett annat kontaktstadium rum, nämligen att 

kollegan identifierar Sofia som en informationssökare. Det hör till 

informationspraktiken att genom ombud bli hänvisad enligt McKenzie. När 

kollegan tipsar Sofia om en bank sker interaktionsstadiet i varianten att genom 

ombud bli hänvisad. Kollegan tillerkänns kognitiv auktoritet av Sofia, eftersom 

hon litar på rekommendationen. Därefter tar Sofia reda på mera information 

om banken via Internet, interaktionsstadiet som enligt McKenzie hör till aktivt 

sökande. Informanten tar, efter detta, kontakt med banken ifråga och skaffar 

bankkonto där vilket också utgör interaktionsstadiet i aktivt sökande. I denna 

situation överlappar informationspraktiker varandra genom att de triggar igång 

nästa handling. Informanten inleder strategin för att få reda på information 

passiv för att avsluta med en mera aktiv informationspraktik. 

  

 Det finns också situationer där informanten har gått från att vara aktiv till att 

bli passiv i sin informationspraktik kring ekonomi.  

 
Jenna: Hur var det med försäkringar då? Hur kom du fram till vad du 

skulle använda där? 

Malin: Där var det faktiskt att när jag fick fixat mitt bankkonto och fick 

mitt bankkonto så har Nordea ju ett avtal med typ, ’nämen jag minns ju inte 

ens vilket försäkringsbolag jag har, är det Länsförsäkringar eller vilket det 

är’. Men i alla fall, de har ett samarbete med någon av dom här företagen 

och dom sade vi kan fixa det på samma gång och jag är inte den som orkar 

börjar sitta och jämföra företag bredvid varandra utan jag ’bara det var ju 

smidigt’. Så då tog jag liksom försäkringen också via Nordea på samma 

gång. (Malin, 10 mars 2018) 

 

I det här citatet utgår allt från att Malin ska skaffa ett bankkonto och vill ha 

information om det och ordna det hos den bank hon lokaliserat. Hennes 

informationspraktik inleds alltså med att hon vill ha information om bankkonto 

och ordna det, men samtidigt har hon också intresse av få information om 

försäkringar, men det här informationsintresse är underordnat andra intressen. 

Kontakstadiet i citatet är när Malin lokaliserade en bank hon vill bli kund hos. 

Det här kontaktstadiet motsvarar aktivt sökande i McKenzies (2003) modell. 

Interaktionsstadiet inträffar när Malin tar kontakt med banken och åker dit för 

att öppna ett bankkonto. Interaktionsstadiet hör också till aktivt sökande. 

Informantens informationspraktik tar inte slut där, eftersom bankpersonalen 

identifierar henne som informationssökare när det gäller försäkringar och 

informerar henne om att banken också erbjuder försäkringar. Här sker alltså 

kontaktstadiet i och med identifieringen av henne som informationssökare 

inom varianten att genom ombud bli hänvisad i McKenzies modell och sedan 

fortsätter interaktionsstadiet genom ombud bli hänvisad när hon får 

information om försäkringarna. Här fortsätter alltså informantens 

informationspraktiken över flera av McKenzies typer av informationspraktiker 

där informanten blir informerad om två av sina informationsintressen. I 

informantens informationspraktik är de olika informationspraktikerna 

överlappande steg och informanten börjar aktivt men blir under 

informationspraktikens gång mera passiv i sin informationssökning.  
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När informanter velat ha information om ekonomiska ärenden har de använt 

sig av flera olika sorters informationspraktiker, det vill säga rutiner och 

strategier för att få information och informera sig (Savolainen, 2007). En 

strategi som används är att fråga en annan finlandssvensk som bott här ett tag 

och därför troligtvis har information, något Frida gjorde. En annan strategi är 

att inte göra något, utan istället bli identifierad av någon annan som en person 

som vill ha information om ett ämne och sedan bli informerad. En tredje 

strategi som används är när informanten beslutar sig för att ta försäkringar hos 

banken utan att söka efter mera information, något som kan betecknas som en 

bekvämlighetsstrategi. Det finns många olika sorters försäkringsbolag och 

försäkringar och informanten gör valet att välja bankens förslag som hon fått 

information om, informationen betraktas som tillräckligt bra. Bawden och 

Robinson (2012) konstaterar att det är vanligt förekommande att 

informationssökaren nöjer sig med information som är tillräckligt bra, fast det 

finns bättre, på grund av att det är bekvämt. Den sista strategin som använts för 

ekonomiska intressen syns i Sofias redogörelse och den är att göra som andra 

har gjort. Flera som jobbar på samma skola har valt den bank som är tillgänglig 

i staden och Sofia gör det också, efter tips från sina kollegor. Slutsatsen är att 

flera olika sorters informationspraktiker används för att få information om livet 

i Sverige, både aktiva och passiva praktiker. 

 

5.3.3 Hemvist 
 

Det tredje temat som identifierades som något informanterna ville ha 

information om, det vill säga ett informationsintresse, är hemvist. Till det temat 

hör bostad, information om bostadsorten, adressändring, 

kommunikationsmedel och lokalkännedom.  
 

Det var nog också via nätet och via kompisar. Som jag kommer ihåg ännu 

vi satt en kväll och diskuterade och jag bara ’jag har ingen aning om hur 

jag ska göra det här och vart jag ska gå och hur jag ska ta mig dit’. Så säger 

dom information om en sak i taget. (Julia, 23 mars 2018) 

 

I den här situationen uppvisar Julia en informationspraktik som sorteras in 

under aktivt skannande i McKenzies (2003) modell. Kontaktsstadiet sker när 

Julia sitter och umgås med några vänner och hon spontant identifierar en 

situation när hon kan ställa frågor kring några av hennes informationsintressen. 

När hon ställer frågorna om ärendena och transportproblem och lyssnar på vad 

vännerna säger inträffar interaktionsstadiet. Det som gör att detta är frågan om 

aktivt skannande i kontaktsstadiet och inte slumpmässigt stöta på information 

är att vännerna hon umgås med är andra finlandssvenskar som flyttat till 

Sverige, vilket framkommer tidigare i intervjun. För att situationen skulle 

sorteras under slumpmässigt stöta på information skulle det krävas att vännerna 

inte själva skulle ha haft erfarenhet av att flytta till Sverige. Eftersom vännerna 

är finlandssvenskar som bor i Sverige finns det en god utsikt att det i något 

skede av diskussionerna kommer att talas om flyttrelaterade ämnen eller andra 

ämnen som gör att det passar sig att ställa frågor om flyttärenden. Det som 

illustreras ovan kan sägas vara en strategi för att Julia ska få information kring 

det hon vill ha information om, eftersom hon i umgänget med finlandssvenska 

vänner som bott längre i Sverige passar på att fråga om information. Det här är 

alltså en informationspraktik. 
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Olivia: Det var ju mycket det just med telefoni och att det kom erbjudande 

hem. Sen så förstod man att okej nu måste jag kolla upp mobiltelefon och 

då tog man kontakt med någon operatör och fick vidare information. 

Jenna: Ja? 

Olivia: Kanske lite via reklam jo, faktiskt lite via reklam som man fick upp 

ögonen för just det där. Men sen man fick ändå själv aktivt ta kontakt för 

att reda på hur. (Olivia, 9 mars 2018) 

 

I citatet syns en informationspraktik som består av flera steg. Citatet handlar 

om att Olivia uppfattar en reklambroschyr om telefoni och bredband som en 

möjlig resurs kring att få information om telefoni och bredband som hon sedan 

läser. Det här är kontaktstadiet i varianten att slumpartat stöta på information i 

McKenzies (2003) modell, eftersom Olivia inte hade förväntat sig att stöta på 

information i samband med att hon går igenom sin post. När hon läser 

broschyren övergår kontaktstadiet i interaktionsstadiet i varianten 

slumpmässigt stöta på information. Efter att hon har läst broschyren inser hon 

att hon vill ha mera information om de här ämnena och tar kontakt med 

telebolaget för att få reda på mera information. Det här utgör interaktionsstadiet 

i att genom ombud bli hänvisad i McKenzies modell. 

 

Det är också viktigt att komma ihåg att, trots att de olika aspekterna har delats 

upp i olika kapitel för att tydliggöra analysen, att de tillsammans är delar av en 

informationspraktik som denna studie utgår från. I användargruppens 

informationspraktik är de olika aspekterna integrerade på ett sätt som kan 

illustreras av Malins utsaga som berör temat hemvist och hur Malin söker efter 

information för att ta reda på hur hon ska ta sig till och från jobbet. 

 
Malin: Sen också hur jag ska ta mig fram och tillbaka till jobbet i och med 

att jag pendlade. Men det blev ganska enkelt då jag hade andra kollegor 

som också som arbetade på samma skola och som också pendlade.  

Jenna: Ja? 

Malin: Så det blev väldigt enkelt, eftersom jag hade försökt söka reda på 

vilka tåg som går och tågen går ju fruktansvärt dåligt. Men så kom jag ju 

alltid med kollegorna till jobbet eller vi samåkte alltid.  

Jenna: Hur fick du reda på att de här kollegorna bodde i Stockholm och att 

du kunde samåka med dom? 

Malin: Jag visste en annan som kom från samma stad som jag som jobbade 

på skolan och jag kontaktade henne. Jag minns inte vem det var jag pratade 

med, jag tror det var i samband med min intervju, innan jag ens blev 

anställd. Intervjuarna frågade var jag tänker bosätta mig och då sade jag att 

högst antagligen i Stockholm, att jag måste pendla på något sätt. Och då 

sade dom att det finns en annan tjej som jobbar på skolan som bor i 

Stockholm och att jag kan ta kontakt med henne. Henne kände jag ju 

eftersom jag gått i dagis och högstadium med henne och så vidare. Så jag 

skickade jag ett meddelande åt henne och så sade hon att: ja men vi är en 

grupp på tre personer som pendlar, att du ryms ju säkert in med oss. Det går 

säkert bra. (Malin, 10 mars 2018) 

 

Malin inleder med att säga att hur hon bäst tar sig till och från jobbet är ett 

informationsintresse. Hon försöker genom det McKenzie (2003) kallar för 

aktiv sökning ta reda på hur tågen går till arbetsplatsen. I samband med 

arbetsintervjun blir Malin identifierad som en informationssökare beträffande 
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transport till och från jobbet av den som höll i anställningsintervjun, vilket är 

kontaktstadiet i varianten att genom ombud bli hänvisad (McKenzie). Personen 

som identifierar Malin som en informationssökare utgör en informationsresurs. 

Därefter växlar Malin till aktiv informationssökning och tar själv kontakt med 

personen som pekats ut som en möjlig informationsresurs och frågar henne, 

vilket är interaktionsstadiet i aktiv sökning. I citatet går det att se hur 

informationsintresset, informationsresurserna och informationssökningen är 

integrerade i varandra och vävs samman till en sammanhängande 

informationspraktik. 

 

Informationspraktiker inom hemvist uppvisar alla typer av 

informationspraktiker som McKenzie (2003) nämner. Informanterna 

lokaliserar själva resurser eller personer som kan informera dem, liksom att de 

blir av andra identifierade som informationssökare kring hemvistrelaterade 

ämnen eller stöter slumpmässigt på information. Efter att de har använt 

resursen avgör de huruvida informationen de fått är tillräcklig, vilket Julia 

bedömer är fallet i sin redogörelse, medan Olivia anser att hon vill ha mera 

information om telefoni och bredband eller som i Malins fall, att hon enbart har 

blivit hänvisade av resursen. Olivia och Malin fortskrider i sina 

informationspraktiker, Olivia genom att kontakta telebolaget och Malin genom 

att fråga en annan finlandssvensk som flyttat. En strategi för att få information 

som används här är att när informanterna identifierat en resurs eller person som 

kan ha information läser eller hör de först den här informationen och fortsätter 

sedan om det behövs söka mer information i den riktning som resursen har 

pekat ut.    

 

5.3.4 Sysselsättning 
 

Ett annat viktigt tema som informanterna ville ha information om är 

sysselsättning så som arbetsmöjligheter, löner och fackförbund. För att få reda 

på information om sysselsättningsrelaterade frågor användes flera olika 

informationspraktiker. 

 
Jenna: Kommer du ihåg i vilken situation du fick höra om skolan? 

Sofia: Allra först så läste jag en artikel i Hufvudstadsbladet9. 

Jenna: Ja? 

Sofia: Där var de intervjuade rektorn. (Sofia, 19 mars 2018) 

 

I citatet framkommer det att Sofia slumpmässigt stötte på information om en 

skola i Sverige som inspireras av den finländska pedagogikmodellen och har 

många lärare som har en finländsk lärarutbildning när hon läste en finländsk 

dagstidning. Den här skolan ansökte hon sedan om jobb till. Det här är ett 

typiskt exempel på kontaktstadiet inom att slumpmässigt stöta på information i 

McKenzies (2003) modell över olika informationspraktiker, eftersom Sofia 

hade inga avsikter att läsa om jobb i Sverige, utan hennes avsikt var att 

uppdatera sig om nyheter i Finland och världen. I intervjumaterialet finns det få 

situationer där informanter slumpmässigt har stött på information, det finns 

några situationer i kontaktstadiet men inga i interaktionsstadiet. Det här har att 

göra med att interaktionsstadiet beror helt på slumpen och att 

                                                 
9 Hufvudstadsbladet är en rikstäckande dagstidning i Finland som skrivs på svenska. 
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informationssökaren själv inte är aktiv, vilket kan vara problematiskt när 

informationsintressen rör sådana specifika områden som en flytt ändå är. I de 

få situationer som finns går det att se att informanterna går vidare tack vare 

informationen de slumpmässigt stött på i sina informationspraktiker, men det 

dröjer en tid innan de går vidare. 

 

Yrkeslegitimation hör till temat sysselsättning och Petra beskriver i sin intervju 

sin informationspraktik i samband med det. 

 
Jenna: Var fick du information om den? 

Petra: Det var via min nuvarande chef som hjälpte mig. Hon skickade ju 

alla papper på epost och allting så hon hade ju typ fixat allting. Jag kom lätt 

undan.   

Jenna: Okej.  

Petra: Jå, alltså hon skickade bara alla blanketter via email och hon har 

stöttat mig jättemycket i det här så det var ganska enkelt. (Petra, 14 mars 

2018) 

 

I den här situationen handlar Petras informationspraktik om det som McKenzie 

(2003) i sin modell kallar för att genom ombud bli hänvisad. Petras chef 

identifierar Petra som en informationssökare när det handlar om 

yrkeslegitimationen. Chefen mejlar information och blanketter om 

yrkeslegitimation till Petra. De här två stegen utgör kontaktstadiet. 

Interaktionsstadiet inträffar när Petra väljer att läsa informationen som chefen 

har mejlat åt henne och när hon fyller i blanketterna.  

 

Det som framförallt skiljer nyinflyttade i Sverige från McKenzies (2003) 

informanter, som var gravida och väntade tvillingar, är att det inte är lika 

tydligt att någon är nyinflyttad. Det här innebär att det är svårt för andra 

personer att identifiera någon som nyinflyttad, vilket är första stadiet i att 

genom ombud bli hänvisad. Därför krävs det att informationssökaren antingen 

tidigare har identifierat sig som att han eller hon är nyinflyttad och har 

informationsintressen om sådana ämnen eller att det är en sådan situation som 

gör det uppenbart att informationssökaren är nyinflyttad och söker information 

om det. Även McKenzie (2003) nämner att ofta har hennes informanter i något 

tidigare skede berättat att de väntar tvillingar och därefter fått information 

berättad åt sig senare. Det här är också fallet när det gäller denna studie, 

informanterna har tidigare berättat att de har flyttat till Sverige. Det här syns i 

det Petra beskriver, i och med att chefen har kunskap om att Petra är 

informationssökare, eftersom chefen har anställt Petra och då fått kunskap om 

att Petra flyttat från Finland. 

 
Julia: Mm, ja just det! Facket ja. Det är ju jättebra. Det är bra att du ställer 

sådana frågor så man får tänka lite. Jo, precis, där har jag ju fått en del hjälp 

också och information. 

Jenna: Mm? 

Julia: Och av vår fackliga representant på skolan och så där.  

Jenna: Hur blev du medlem i facket? Var det du som gjorde eller var det 

någon annan som pratade om det med dig? 

Julia: Det var en annan som pratade att jag skulle gå med. 

Jenna: Ja? 
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Julia: Mm. Så sökte jag upp den här fackliga representanten och pratade 

med henne och sen hade vi lite mejlkontakt och så där. Så det var nog den 

vägen. 

Jenna: Ja. Du sade du pratade, var det en kollega du pratade med? 

Julia: Mm. Hon var också fackligt aktiv. Det var henne man egentligen 

skulle vända sig till. (Julia, 23 mars 2018) 

 

Ovan syns ett annat exempel på flera informationspraktiker som avlöser 

varandra. I citatet beskriver Julia hur hon tog reda på mer information om 

fackförbundet. Kontaktstadiet utgörs av att en kollega till informanten 

identifierar Julia som en informationssökare och interaktionsstadiet är när 

personen ifråga berättar åt henne om facket. Här sker återigen 

informationssökningen genom ombud bli hänvisad i McKenzies (2003) modell. 

Därefter tar Julia kontakt med den fackliga representanten eftersom kollegan 

rekommenderat det, vilket är interaktionsstadiet igenom ombud bli hänvisad 

och Julia ställer frågor åt representanten och lyssnar, vilket är 

interaktionsstadiet i aktivt sökande. I den här processen är informanten i början 

passiv för att sedan bli aktiv.  

 

Det som går att sluta sig till när det gäller informanternas informationspraktiker 

när det kommer till att ta reda på information om sysselsättning och relaterade 

aspekter är att alla fyra informationspraktiker som McKenzie (2003) skriver 

om förekommer. Av de fyra informationspraktikerna är slumpmässigt stöta på 

information rätt ovanligt, medan genom ombud bli hänvisad och aktiv sökning 

är vanligt förekommande. Det här hänger ihop med informationsintressets 

karaktär, att få information om sysselsättning är specifika 

informationsintressen där olika personer, exempelvis informationssökaren 

själv, chef eller fackligt ombud, betraktar det som viktigt att 

informationssökaren hittar information om det. Därför är aktiv sökning och 

genom ombud bli hänvisad de informationspraktiker som är mest vanligt 

förekommande. 

 

5.3.5 Välfärd och hälsovård 
 

Det tema som utgörs av välfärds- och hälsovårdsrelaterade aspekter är något 

flera informanter sagt att varit något de velat ha information om och sökt efter. 

En situation är den Olivia redogjorde för nedan i samband med att jag frågade 

hur hon hade löst sitt informationsintresse gällande sjukvård. 

 
Olivia: Egentligen var det ganska direkt i början när jag började jobbet och 

fick inskolning. Då kom det på tal som en förmån. Det här är en förmån 

som dom har på sjukhuset att man har rätt till sjukvård där eller inom 

Sverige då. Då kom det på tal och då frågade jag upp hur funkar det 

egentligen och vad betyder det och vilken sorts vård har man rätt till och så 

där. 

Jenna: Ja, så det var egentligen slumpmässigt det kom? 

Olivia: Det var slumpmässigt ja som det kom. (Olivia, 9 mars 2018) 

 

Egentligen börjar Olivias informationspraktik redan i och med att hon blir 

inskolad, eftersom personen som skolar in henne har då redan identifierat 

henne som en informationssökare när det gäller yrkesrelaterad information, 
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vilket är kontaktstadiet i genom ombud bli hänvisad i McKenzies (2003) 

modell. Personen som skolar in henne informerar om det Olivia behöver veta 

när hon arbetar där. Det här är interaktionsstadiet i genom ombud bli hänvisad. 

Olivias informationspraktik fortsätter med kontaktstadiet i aktivt skannade, 

eftersom Olivia inser att hon kan få information om hennes privata 

informationsintresse om sjukvård av hennes kollega, när diskussionen berörde 

närbelägna ämnen. Redan när Olivia blir medveten om att diskussionen berör 

sådant som hon har velat veta övergår kontaktstadiet till interaktionsstadiet och 

fortgår när hon identifierar ett passande läge i diskussionen att ställa de frågor 

hon själv har. Det som här är skillnaden till att fråga i aktivt skannande från 

aktivt sökande är att informationssökaren inte från början är medveten om att 

det kan yppa sig ett tillfälle att fråga, utan det sker oväntat trots att situationen i 

sig själv signalerar att det kan yppa sig tillfällen att fråga om sjukvård. 

Frågorna informationssökaren ställer är spontana. I Olivias informationspraktik 

är de olika stegen överlappande, där informationspraktiken i början är passiv 

för att bli mera aktiv vartefter den framskrider. 

 

Olivias informationspraktik när det kommer till välfärd och hälsovård är ett av 

de två sätten som informanterna söker efter information kring temat. Antingen 

startar informationspraktiken från det McKenzie (2003) benämner aktiv 

skanning eller genom ombud bli hänvisad. Det här innebär att när 

informanterna vill veta mera om välfärd och hälsovård är det inget de själva 

aktivt startar att söka information kring, utan informationen fås istället i troliga 

situationer där information om ämnena kan finnas eller genom att någon person 

hänvisar informanten till platser eller personer som kan informera om ämnet.  

 

5.3.6 Personliga intressen 
 

Det sista temat inom intervjumaterialet av det informanterna ville ha och sökte 

information om när de flyttade till Sverige var så kallade personliga intressen. 

Det här är ett tema som består av ämnen vars gemensamma faktor är att det 

enbart är en eller ett fåtal informanter som har nämnt att de vill ha information 

om det ämnet.  

 
Anna: Ja, men självklart hur vi ska ta oss till Sverige. Det var just med 

transport. 

Jenna: Mm? 

Anna: Det var kanske det. 

Jenna: Hur tog ni reda på den här informationen? 

Anna: Ja, vi kollade väl runt lite vad som finns för alternativ att hyra bil 

och så. Det var väl närmaste det.  

Jenna: Mm. Så vad var det som gjorde att ni använde just dom här 

hemsidorna för att hitta bilen? 

Anna: Jaa, det var väl kanske vad som var närmaste. Vi hyrde faktiskt bil 

därifrån vi flyttade. (Anna, 11 mars 2018) 

 

I citatet ovan syns att Anna sökte efter information kring hur de skulle ta sig 

och sitt flyttlass till Stockholm när de flyttade. Informationsintresset är här 

transport från deras gamla boningsort till sin nya boningsort. 

Informationspraktiken som beskrivs i citatet hör till typen aktiv sökning enligt 

McKenzies (2003) modell. Anna formulerar en sökfråga på en sökmotor på 
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Internet och utforskar sedan de svar sökfrågan genererade. När Anna inser att 

en sökmotor kan ge svar på hennes frågor kring transport inträffar 

kontaktstadiet i aktiv sökning, eftersom hon identifierar en resurs som kan 

informera henne. Interaktionsstadiet är när sökfrågan formuleras och när Anna 

läser igenom svaren som sökfrågan har alstrat.   

 

Något som varit specifikt för informanternas informationspraktik när det 

kommer till personliga intressen, men även annat de upplevt att de velat ha 

information om är att de alltid i något skede av informationspraktiken haft en 

aktiv hållning. Det här innebär att aktiv sökningstypen av 

informationspraktiker i McKenzies (2003) modell använts av informanterna. 

 
Jenna: Skulle du säga att det finns skillnader i hur du söker efter 

information här i Sverige i jämförelse med hur du gjorde i Finland? 

Anna: Ja, framför allt så är det ju mera aktivt här. Man vet ju inte hur 

systemet fungerar riktigt. 

Jenna: Mm? 

Anna: Det är ju skillnaden. Att man kanske frågar mer folk just i Finland, 

delvis för att man har mer kontakter där och sen att just man har sån här 

grundkunskap hur det funkar och det är ju inte lika när man bytt land. 

(Anna, 11 mars 2018) 

 

Det som framkommer i det Anna säger är att hon, liksom alla andra 

informanter, ofta upplevt att de behövt vara aktiva hela tiden för att få den 

information de vill ha, något som kan kopplas till att de befinner sig i en ny 

situation. Anna konstaterar också att en orsak till att många andra 

informationsresurser används i och med en flytt är att de personer informanten 

vanligtvis går till ofta bor kvar i det land informanten lämnat och således inte 

kan förmedla den information som behövs i det nya landet. En 

informationspraktik som syns i citatet är att informanterna försöker hitta någon 

som i bästa fall har kunskap om båda systemen, men i alla fall någon som har 

kunskap om det svenska systemet för att få reda på information om vad de 

behöver veta och göra när de flyttat till Sverige.  

 

McKenzies modell (2003) beskriver informationspraktiker i det vardagliga 

livet som är bekant, men för de som flyttar till ett nytt land är vardagen inte 

bekant, utan den är ny. Immigranter behöver lära sig det vardagliga på nytt. En 

orsak till varför informanterna upplevde att de alltid behövde vara aktiva för att 

få reda på information kan vara eftersom de inte har samma 

informationsintressen och tillgång till samma informationsresurser som andra 

som befinner sig i vardagen, men allt eftersom de blir mera bekanta med det 

nya landet kommer vardagen gradvis att kännas mer bekant igen.  

 

För att hitta lämpliga resurser eller personer som har information om det 

informanterna behöver veta använder sig informanterna i sin 

informationspraktik av flera olika sorters strategier, exempelvis vänder de sig 

till Internet, till andra finlandssvenskar som flyttat tidigare eller samtidigt till 

Sverige, till olika myndigheter och offentliga instanser eller ställer en fråga via 

sociala medier. Informanterna har även ibland som strategi att placera sig på 

platser där information kan finnas eller är extra uppmärksamma i sådana 

situationer, exempelvis för att få information om välfärd- och 
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hälsovårdsrelaterade ämnen kan de i samband med att de befinner sig på en 

vårdcentral fråga om annat de också vill veta om hälsovård i Sverige. Det är 

också relativt vanligt att informanterna blir identifierade av andra som 

informationssökare och får information på det sättet, vilket betecknar en rätt 

passiv informationspraktik. När kontakten med en informationsresurs har 

etablerats ställer informanterna frågorna de har gällande olika 

informationsintressen, får eller läser information om det de vill veta och 

därefter utvärderar informanterna hur bra resursen varit och om de kommer att 

använda sig av den igen. Det som avgör om resursen betraktas som bra eller 

dålig är om informanterna upplever att de fått information om det de ville ha 

information om och om informationen varit lättförståelig, annars fortsätter 

informanterna i sin informationspraktik att söka efter resurser som ger mera 

information om sina informationsintressen.  

 

5.4 Slutsatser 
 

För att återknyta till syftet och forskningsfrågorna tar det här kapitlet avstamp 

där för att sedan sammanfatta analysens slutsatser utgående från 

forskningsfrågorna.  

 

Syftet i den här studien var att nå fördjupad kunskap om unga finlandssvenska 

kvinnors informationspraktiker, i samband med deras flytt till Sverige. Det här 

gjordes genom att anlägga ett analytiskt fokus på användargruppens 

informationssökning, deras informationsintressen och centrala 

informationsresurser före, under och efter flytt. Följande forskningsfrågor har 

undersökts: 

 

1. Vilka informationsintressen framträder i de inflyttade finlandssvenska 

kvinnornas utsagor? 

 

2. Vilka informationsresurser har uppfattats som mest användbara i relation till 

flytten? 

 

3. Hur kan deltagarnas informationspraktiker förstås och beskrivas? 

 

Informanternas informationsintressen i samband med flytt var registrering i 

Sverige, ekonomiska intressen, sysselsättningsintressen, hemvistintressen, 

välfärd samt hälsovård och personliga intressen. Även informationsresurserna 

som användes var många och de temana som identifierades i den tematiska 

analysen är myndigheter, offentliga resurser och sociala kontakter. Det 

framkom också i analysen av intervjumaterialet att informanterna föredrog 

personlig kontakt med sina informationsresurser. När McKenzies (2003) 

modell tillämpades på intervjumaterialet identifierades alla stadier och typer 

som modellen bestod av, förutom interaktionsstadiet i slumpmässigt stöta på 

information. De två informationspraktiker som använts mest var aktivt sökande 

och genom ombud bli hänvisad, medan informationspraktiken att slumpmässigt 

stöta på information var ovanlig. Det som präglade analysen var att 

informanterna oftast hade varit aktiva i något stadium av 

informationspraktiken, liksom att informationspraktiken ofta spände över flera 

varianter tills informationsintresset var tillgodosett. Den upplevda närheten till 
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Sverige och kunskaper om det svenska samhället som finlandssvenskar har 

underlättar immigrationen. Samtidigt vittnar den aktiva informationssökningen 

om att det svenska samhället ändå är nytt och obekant vid en flytt och det finns 

många informationsintressen att tillgodose. 

 

Trots att de olika aspekterna analyserats var för sig hör de olika aspekterna 

samman i en informationspraktik. Det här syns i intervjumaterialet, eftersom 

informanter oftast i sina intervjuer gjort sammanhängande redovisningar över 

sina informationspraktiker där informationsintressen, informationsresurser och 

informationssökningen för att tillgodose sina intressen avlöst varandra på ett 

naturligt sätt. Genom att det övergripande perspektivet har varit det 

sociokulturella perspektivet synliggjordes det faktum att informanterna är mera 

medvetna om sina informationspraktiker i Sverige än i Finland. Det här kan 

med hjälp av det sociokulturella perspektivet förklaras med att de inlärda 

mönster som använts i Finland för att ta reda på information är rutin, medan 

sådana inlärda mönster och rutiner inte existerar ännu i Sverige. Därför är 

informanterna mera medvetna om sina informationspraktiker i Sverige.  

 

Det som går att konstatera när det gäller finlandssvenskarnas 

informationspraktiker för att börja förstå livet i Sverige är att praktikerna är 

väldigt varierande. Det finns rutiner och strategier som följt med från Finland, 

exempelvis att på Internet söka efter information, men även nya uppkommer 

för att finlandssvenskarna ska bli informerade. För att lokalisera resurser och 

människor som kan ha information om det finlandssvenskarna vill veta 

använder de sig av många olika sorters strategier, söka på Internet, vända sig 

till myndigheter, fråga vänner och andra finlandssvenskar som bott i Sverige ett 

tag, fråga kollegor och chefer på arbetsplatsen samt använda sig av sociala 

medier. Att av andra bli identifierad som en informationssökare sker också i 

vissa situationer, exempelvis på arbetsplatsen, och då får finlandssvenskarna 

information, trots att de inte själva sökt efter den. En strategi för att bli 

informerad är också att placera sig på platser där information kan finnas, 

exempelvis på sjukhus för att hitta information eller bli informerad om välfärd- 

och hälsovårdsärenden. Olika informationsresurser och personer som har 

kunskap om både det finländska och det svenska systemet är viktiga, eftersom 

de är en säkerhet och någon finlandssvenskarna kan vända sig till när inga 

andra sätt att hitta information på fungerar. Ibland väljer finlandssvenskarna att 

göra som andra tipsar dem om eller att välja det alternativ de redan har 

information om, istället för att söka efter ytterligare information.  

 

Utgående från resultatet i denna studie att finlandssvenskar i sina 

informationspraktiker använder många informationsresurser för att få 

information kunde svenska myndigheter utveckla en sammanställning om 

viktig information om livet i Sverige. Den här sammanställningen skulle kunna 

beröra många aspekter som immigrerande finlandssvenskar, finländare och 

andra immigranter kommer att vilja veta om det svenska samhället. Genom den 

här sammanställningen skulle det vara möjligt för finlandssvenskar att få 

mycket information samlad på ett ställe, vilket skulle kunna leda till att 

informationsresurserna minskar i finlandssvenskarnas informationspraktiker. 

Eftersom Skatteverket är den myndighet de flesta migranter, så även 

finlandssvenskar, först kommer i kontakt med är det något som skulle kunna 
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delas ut till immigranter från Skatteverket i samband med att migranter 

folkbokför sig i Sverige. 

 

Avslutningsvis, det individer lärt sig i Finland genom kultur, sociala samspel 

och utbildning tas med vid flytt och kommer att påverka hur 

informationspraktikerna ser ut i Sverige. Samtidigt infogas nya aspekter, 

eftersom vissa gamla mönster inte fungerar mera. Informationspraktikerna 

formas hos immigrerande finlandssvenskar genom att rådande 

informationspraktikerna ändras i samklang med det svenska samhället och ett 

sampel och kommunikation med andra finlandssvenskar, människor, kunskap 

och redskap. 
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6 Diskussion 
 

Det här kapitlet inleds med en diskussion kring analysens resultat i förhållande 

till tidigare forskning. Därefter följer en reflektion kring valet av teoretiska 

perspektiv samt metoder och kapitlet avslutas med att ge förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Studiens resultat i skenet av tidigare forskning 
 

Vid en jämförelse mellan denna studie och Komitos och Bates (2011) 

forskning kring immigranter i Irland går det att urskilja att 

informationsintressena är relativt lika för båda migrantgrupperna trots att de 

hör hemma i olika kontexter, i Sverige och i Irland. En orsak till att det finns 

stora likheter mellan de olika immigrantgrupperna är att i båda fallen 

undersöks migranter i EU-länder. Skillnaden är att denna studie har en 

personliga ärenden kategori som Komitos och Bates studie inte har. 

Informationsresurser som har använts är också relativt enhetliga, där skillnaden 

finns i att den här studiens informationsresurser varit flera och mera varierade 

än i Komitos och Bates studie. En orsak till varför det förhåller sig så kan vara 

att informanterna i denna studie redan från början behärskade språket flytande, 

eftersom det var deras modersmål, vilket leder till att de inte är begränsade av 

språket när de söker efter information. Det här innebär att informanterna 

förutom att dra nytta av resurser i Finland på både svenska och finska, också 

kan utnyttja alla informationsresurser i Sverige, eftersom språket för dem också 

är svenska. Informanterna som i Komitos och Bates studie flyttade till Irland 

hade troligtvis någon grad av kunskaper i engelska, men sannolikt var det inte 

deras modersmål som är fallet i denna studie. En annan möjlig förklaring är att 

det av någon orsak inte krävs lika många informationsresurser vid immigration 

till Irland som till Sverige. Exempel på möjliga orsaker till det är bättre 

information riktad till immigranter eller att det är lättare att immigrera till 

Irland än till Sverige med färre byråkratiska processer. 

 

De informationsbehov som Shoham och Kaufman Strauss (2007) identifierat 

bland sitt material är flera än det som analyserats fram i denna studie. 

Exempelvis nämner inte informanter i denna studie skola eller juridiska 

ärenden som informationsintressen. Att informanterna i denna studie inte 

nämner skola som ett informationsintresse kan ha att göra med att de är i en 

ålder där deras eventuella barn ännu inte är tillräckligt gamla för att behöva gå i 

skola. En annan orsak att de inte nämner skola kan vara för att de själva redan 

är utbildade och inte vill utbilda sig mera. Det andra exemplet som 

informanterna i den här studien inte hade som informationsintresse, juridiska 

ärenden, kan kanske bero på att informanterna anser att svenska lagar liknar 

finländska lagar, vilket också stämmer till en viss del. En annan orsak kan vara 

att de ännu inte stött på juridiska problem i Sverige. 

 

Shoham och Kaufman Strauss (2007) valde att ha en personlig kategori för 

informationsbehov som inte rörde alla informanter, precis som jag valde att ha 

i den här studien. Det finns också skillnader vid en jämförelse av 

informationsresurser, där Shohams och Kaufman Strauss informanter använt 
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betydligt färre källor än de finlandssvenska informanterna. Det här är något 

som också syns vid jämförelse mellan denna studie och Komitos och Bates 

(2011) studie. Som konstaterades redan i diskussionen i anslutning till Komitos 

och Bates studie kring varför denna studies informanter använder mera 

informationsresurser än andra kan bero på att de redan behärskar språket i det 

nya hemlandet. Det existerar ingen svårigheter att kommunicera i det nya 

landet. Det här kan ses gälla i ännu högre grad för Shohams och Kaufman 

Strauss studie, eftersom deras informanter flyttar från Nordamerika till Israel. 

Deras informanters språkkunskaper i hebreiska är troligtvis ännu mera 

begränsade än Komitos och Bates informanters språkkunskaper i engelska. 

Därför är det troligt att Shohams och Kaufman Strauss informanter använder 

de informationsresurser som de förstår, vilket begränsar vilka de kan använda 

eftersom många israeliska informationsresurser är på hebreiska. En annan 

förklaring till varför informanterna i Shohams och Kaufman Strauss studie 

använder färre resurser är att informationen är mera enhetlig och täckande i 

Israel till immigranter än den är till immigranter i Sverige, vilket leder till att 

färre informationsresurser används. 

  

En förklaring till varför det finns flera skillnader mellan Shohams och 

Kaufman Strauss (2007) studie och denna studie än mellan Komitos och Bates 

(2011) studie och denna kan vara att Shoham och Kaufman Strauss studerat 

nordamerikanska immigranter i Israel. Komito och Bates undersöker polska 

och filippinska immigranter i Irland och både Sverige och Irland är en del av 

EU och har liknande lagstiftning. När det gäller Israel och USA finns det inte 

på samma sätt ett förenande organ som EU i Europa är, samtidigt som 

språkproblem kan existera i båda studierna. Språkproblem förekom inte i denna 

studie.  

 

Något som framkom i analysen i denna studie var att informanterna ofta 

föredrog personlig kontakt med informationsresursen, antingen möten ansikte 

mot ansikte, via telefon eller via någon chattfunktion. Ofta utgjordes den 

personliga kontakten av familj, vänner och bekanta men även myndigheter, 

officiella resurser och Internet användes, det viktiga var den personliga 

kontakten. Det här resultatet är inget unikt för denna studie att den personliga 

kontakten är viktig, utan även Fisher et al. (2004) studie visade att familj och 

vänner är en viktig resurs liksom, Khoirs et al. (2015) studie och Shohams och 

Kaufman Strauss studie (2007). Johnson (2004) skriver att det här beror på att 

människor ofta verkar vara lättare att kontakta och mera lättillgängliga än 

exempelvis en myndighet. Samtidigt är personerna som anlitas för information 

ofta personer som befinner sig i utkanten av ens sociala kontaktnät. Det här 

resultatet Johnson kommer fram till är något som också återfinns i denna 

studie, i och med att informanterna har haft informationsresurser så som 

bekanta, hyresvärdar och Facebookgrupper. Det här är människor som inte 

ingår i informanternas nära bekantskapskrets utan i periferin av deras sociala 

kontakter. Det går att se att människor i olika roller åtnjuter att vara kognitiva 

auktoriteter enligt Rieh (2010) i denna studie, exempelvis bekanta, tjänsteman 

på Skatteverket och hyresvärd.  

 

Fisher et al. (2004) skriver att de flesta av deras informanter först har vänt sig 

till familj och vänner. Orsaker till det är att de anses vara pålitliga, nära till 
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hands, de talar samma språk och är bekanta. I denna studie har det viktiga för 

informanter varit personlig kontakt, vilken sorts resurs har inte varit lika 

viktigt. Det innebär att det inte bara är sociala kontakter som informanterna 

använt sig av för att få information, utan det viktiga har varit möjlighet att tala 

med någon. När sociala kontakter har nämnts som en viktig informationsresurs 

är det av samma orsaker, förutom språket, som Fisher et al. (2004) konstaterar. 

En trolig orsak till varför informanterna i denna studie inte gjort någon skillnad 

på resursens karaktär så länge den personliga kontakten finns där är eftersom 

informanterna behärskar svenska, något inte alla immigranter gör.  

 

Däremot är det sällan så att sociala kontakter är den informationsresurs som 

används först för att få information i den här studien. Informanterna i denna 

studie vänder sig oftast till Internet först och läser information där, därefter till 

en informationsresurs där det finns möjlighet till personlig kontakt. Det här 

överensstämmer inte med studien Fisher et al. (2004) har gjort, vilket kan bero 

på att studien är 14 år gammal eller att latinamerikanska immigranter inte har 

tillgång till Internet på samma sätt som finlandssvenska immigranter. Däremot 

överensstämmer det här med Khoirs et al. (2015) studie, där Internet var den 

informationskälla flest informanter använde sig av för att få svar på sina frågor 

och problem. En annan intressant aspekt som framkommer när det gäller 

Internet är att den har en stor betydelse före flytten för denna studies 

informanter, men även stor betydelse under och efter flytten. Det här är en 

skillnad gentemot Shohams och Kaufman Strauss (2007) studie. De konstaterar 

att deras informanter främst använt Internet innan flytten och när flytten är 

gjord blir andra informationsresurser viktiga, exempelvis att tala med 

människor. 

 

Den aktiva hållningen som funnits hos informanter i denna studie innebär inte 

att de hela tiden varit aktiva, utan det har växlat mellan aktiva och passiva 

lägen. Enligt Savolainen (1995) fortsätter vanligtvis det aktiva läget tills 

informationsintresset är tillgodosett. När Savolainens slutsatser beaktas i 

förhållande till informanternas aktiva hållning i denna studie går det att se att 

det Savolainen beskriver också förekommit här. Att flytta innebär 

informationsintressen som rätt snabbt behöver underhållas genom information, 

vilket gör att informanterna då är aktiva, medan de resten av tiden är passiva 

vilket inte registreras av informanterna på samma sätt som aktiviteten. 

 

I avsnittet Avgränsning nämns det att ämnesvalet för den här studien avgränsas 

av att jag (Hellström, 2017) tidigare gjort en studie där unga manliga 

finlandssvenskars informationsbehov och informationskällor undersöks. Därför 

betraktades unga kvinnliga finlandssvenskar som en intressant utveckling på 

temat. Den här studien har även fördjupat perspektivet genom ett analytisk 

fokus på begreppet informationspraktiker. Det går att konstatera att i stort sett 

samma informationsintressen och informationsresurser nämns av både manliga 

och kvinnliga finlandssvenskar vid flytt till Sverige. I den här studien har dock 

flera informationsintressen och informationsresurser framkommit. En skillnad 

som upptäckts är att de kvinnliga informanterna i större utsträckning uppgett 

pojkvän, sambo eller make som informationsresurs än vad de manliga 

informanterna gjort. En orsak som kan förklara det här är att en del informanter 

sagt både i denna studie och i Hellströms studie att mannen har flyttat först och 
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kvinnan har följt efter en tid senare. Då blir det naturligt att kvinnorna vänt sig 

till sina respektive för att få information om något som mannen redan har gjort. 

En annan förklaring kan vara att männen inte vill säga att de frågat sin partner 

om information av någon orsak, exempelvis att det upplevts vara genant. Det 

kan också vara så att männen inte tänkt på att de vänt sig till sin partner för att 

hitta information, utan det har betraktats vara naturligt och därför glömts bort. 

Som det går att se finns det flera möjliga förklaringar till varför kvinnorna i 

större utsträckning frågat sin partner om information än andra vägen.  

 

I både den här studien och Hellströms (2017) studie fanns det en osäkerhet som 

präglade vissa informationsintressen i början av informationssökningen. 

Osäkerheten förbyttes till kunskap och säkerhet kring informationsintresset när 

informationssökningen framskred, helt i enlighet med Kuhlthaus (1993) 

osäkerhetsprincip. Informanter i båda studierna var källkritiska då det kom till 

information på Internet, där sidorna som användes ansågs vara kvalitativa och 

åtnjöt kognitiv auktoritet enligt hur Rieh (2002) definierat begreppen. I 

efterhand kan det konstateras att utvecklingen av temat har varit berikande, i 

och med att flera nya aspekter framkom i den här studien både i jämförelse till 

min tidigare studie och till annan forskning som gjorts inom området. 

 

I kapitlet om tidigare forskning skrev jag att den här studien skulle bidra med 

att belysa om finlandssvenskarnas informationspraktiker påminner om andra 

migrantgruppers och nyanländas informationspraktiker. För finlandssvenskar, 

precis som för andra migranter och nyanlända, är sociala kontakter och nätverk 

viktiga när det gäller rutiner och strategier för att bli informerade. Internet är 

också en viktig del i finlandssvenskars informationspraktik för att få 

information, något som också syns i den tidigare forskningen. Något som inte 

syns i den tidigare forskning som tagits upp är att finlandssvenskar ibland 

använder sig av bekvämlighetsstrategier, det vill säga att de väljer det alternativ 

de har information om, eftersom det är bekvämt och lätt. Det här gör de, trots 

att de inte sökt efter information om de andra alternativen. Det är också vanligt 

att finlandssvenskar iakttar andra och sedan gör likadant, eftersom den här 

strategin fungerar. En annan informationspraktik som går att urskilja ur 

finlandssvenskarnas informationspraktiker är att de ibland vänder sig till andra 

finlandssvenskar som har flyttat tidigare eller samtidigt för att få information. 

Något som också varit utmärkande för finlandssvenskarnas informationspraktik 

är att de har som rutin att använda sig av många informationsresurser. När det 

här ställs i förhållande till andra migranters och nyanländas 

informationspraktiker går det att se att finlandssvenskar använder sig av fler 

informationsresurser. 

 

En tanke med att göra den här studien var att undersöka hur finlandssvenska 

kvinnliga migranter påverkades av att många andra också flyttar till Sverige. 

Av de tio informanter som intervjuats finns det både de som har känt andra 

som har flyttat och de som inte har gjort det. Bekantskaperna har utgjorts av 

respektive som har flytta tidigare eller samtidigt, familjemedlemmar, släkt, 

vänner och bekanta i någon mån. De har alla sagt att de angående något 

informationsintresse tagit kontakt med andra finlandssvenskar som bor i 

Sverige, men samtidigt har det inte varit deras huvudsakliga 

informationsresurs. Utgående från det här kan det konstateras att det verkar 



 

52 

 

som att finlandssvenskar inte förlitar sig på andra finlandssvenskar vid flytt till 

Sverige, utan de utnyttjar de informationsresurser som finns och har inga 

problem att vända sig till myndigheter och andra informationsresurser. För att 

kunna dra en mera definitiv slutsats kring det här krävs det ett mera varierat 

urval än vad denna studie uppvisar, i och med att urvalet i denna studie har 

avgränsats till unga kvinnliga finlandssvenskar.  

 

6.2 Reflektioner kring teori- och metodval 
 

Vid en återblick på de valda metoderna och teorierna för att göra den här 

studien finns det vissa aspekter att reflektera över, främst McKenzies (2003) 

modell och den semistrukturerade intervjun som metod.  

 

Det som präglat intervjuerna i denna studie är att de flesta informanter i något 

skede yttrat att de alltid i något skede av sin informationspraktik varit aktiv i 

sin informationssökning. Det här har att göra med att trots de 

informationsintressen informanterna har rör vardagen är vardagen inte bekant, 

utan ny. McKenzies (2003) modell är gjord för informationspraktiker i 

vardagen, något som överensstämmer med denna studies informanter men 

samtidigt inte på grund av vardagen är obekant. Det här gör att informanternas 

informationsintressen skiljer sig delvis från andras informationsintressen i det 

vardagliga livet. Att informanterna har en del specifika informationsintressen 

som berör flytten gör det också svårare att slumpmässigt stöta på information, 

vilket är enklare om individen delar informationsintressen med majoriteten av 

människorna i samhället. Den här aktiva hållningen som informanterna har haft 

speglar informationspraktiker där det finns en uppgift att lösa, exempelvis 

studenter som söker efter material till en uppsats eller jobbrelaterade uppgifter.  

 

McKenzie (2003) konstaterar att många andra modeller av 

informationssökning som finns har ett fokus på aktiva informationspraktiker. 

Wilson (1999) skriver att hans två modeller från 1981 över 

informationssökning, liksom Kuhlthaus (1991) modell är modeller där den 

aktiva sökningen står i fokus. Någon av de här modellerna skulle alltså ha 

kunnat användas i denna studie, men då skulle också många aspekter av 

informanternas informationspraktiker ha gått förlorat där McKenzies (2003) 

modell hjälpt till att belysa dessa aspekter, exempelvis de olika stadierna och 

hur informationssökningen ändå ibland är passiv. McKenzies modell utgjorde 

ett nyttigt verktyg att använda för att få fram flera dimensioner hos 

finlandssvenskars informationssökning i det bredare perspektivet av 

informationspraktiker i jämförelse med vad andra modeller skulle ha gjort. 

Modellen passade den här studiens syfte. Det sociokulturella perspektivet som 

utgjort den övergripande teoretiska ramen har uppmärksammat hur 

verkligheten konstrueras och synliggjort vissa dolda antaganden, bland annat 

skillnaden i hur medveten informanterna är om de olika 

informationspraktikerna i Finland och Sverige. 

 

Semistrukturerade intervjuer har visat sig vara en lämplig metod för att få fram 

material som efter analys belyst syftet och forskningsfrågan. Det har också 

varit en fördel att ha personliga erfarenheter och kunskap om ämnet, eftersom 

ingen tid har behövt ägnats åt att fördjupa kunskaperna kring immigration från 
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Finland till Sverige och de olika myndigheter och instanser som finns i 

länderna. Själva intervjuerna har också gagnats av att ha stor förkunskap i 

ämnet, eftersom informanterna inte behövt oroa sig för att jag som intervjuare 

inte ska förstå och inte heller behövt ägna någon tid att förklara förhållanden i 

Finland. Dessutom har varken informanterna eller jag behövt oroa oss för att 

den andra inte ska förstå ens dialekt, utan det har gått att tala utan eftertanke på 

ordval. 

 

Att lägga en gräns vid tre år har också visat sig tjäna sitt syfte, eftersom alla 

informanter påpekade hur svårt det är att komma ihåg hur allt gick till. Det 

skulle ha varit nyttigt att ha en pilotintervju där intervjumanualen hade testats. 

Vid transkriberingarna av intervjuerna fanns det flera tillfällen där jag insåg att 

informantens tankegång borde ha följts upp mera än vad som gjordes, så 

uppföljningsintervjuer hade i vissa fall varit fördelaktigt. Att simultant 

intervjua och transkribera intervjuer gjorde att jag aktivt kunde reflektera och 

utveckla mina intervjufärdigheter och upptäcka följdfrågor för kommande 

intervjuer. Samtidigt kunde inte för mycket tid ägnas åt undersökningen på 

grund av den tidsram som omgärdar masteruppsatsen. I slutändan har de val 

som gjorts gynnat studien. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att undersöka områden där det redan gjorts en hel del kräver på något sätt ett 

nytt perspektiv på området. Därför valde jag att studera finlandssvenskar vid 

flytt till Sverige, där det finns flera perspektiv som tidigare inte studerats. De 

nya perspektiven är finlandssvenskar, utbildade och relativt välbeställda 

migranter och flytt till ett land där migranterna redan kan språket och kulturen. 

Därför har denna studie varit en explorativ studie, eftersom det inte finns 

många studier kring de här perspektiven. Eftersom studien har varit explorativ 

finns det flera möjligheter till att fördjupa sig inom området, exempelvis 

fördjupa sig mera i finlandssvenskars informationspraktiker vid flytt till 

Sverige. Möjliga fokus skulle kunna vara hur finlandssvenskar som flyttat delar 

information sinsemellan, utvidga användargruppen till fler än unga kvinnliga 

finlandssvenskar eller studera andra grupper som i någon aspekt liknar 

finlandssvenskar för att sedan jämföra de två grupperna.  
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Sammanfattning 
 

Allt fler finlandssvenskar immigrerar till Sverige. Alla immigranter har olika 

erfarenheter av flyttprocessen och bosättningen i det nya landet, vilket gör det 

intressant att undersöka hur finlandssvenskars informationspraktiker ser ut i 

samband med flytten. Faktorer som påverkar är hur personerna ifråga anländer 

till landet, deras utbildningsnivå, hur deras ekonomi ser ut och om de har 

förkunskaper om landet, exempelvis behärskar språket och känner kulturen. 

Den här studien har haft som syfte att nå fördjupad kunskapen om unga 

finlandssvenska kvinnors informationspraktiker, i samband med flytt till 

Sverige. Informationspraktiker är ett komplext och flerdelat begrepp. Valet föll 

att fokusera på tre relevanta och centrala aspekter, eftersom de aspekterna är 

centrala och kan uttrycka perspektiv på den här gruppens informationspraktik. 

De tre aspekterna är informationsintressen, informationsresurser och 

informationssökning. De här aspekterna anses forma en informationspraktik. 

Forskningsfrågorna lyder: 

 

1. Vilka informationsintressen framträder i de inflyttade finlandssvenska 

kvinnornas utsagor? 

 

2. Vilka informationsresurser har uppfattats som mest användbara i relation till 

flytten? 

 

3. Hur kan deltagarnas informationspraktiker förstås och beskrivas? 

 

Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga 

finlandssvenskar som under de senaste tre åren flyttat till Sverige. Den 

teoretiska ansatsen som har präglat studien är det sociokulturella perspektivet. I 

det sociokulturella perspektivet lyfts det fram att kunskap är socialt och 

kulturellt konstruerad och individer ingår i olika grupper och det är därför 

omöjligt att studera enskilda individer som isolerade företeelser. 

Informationspraktiker formas av egna aktiviteter i förhållande till omvärlden, 

men informationspraktikerna påverkas även av omvärlden, kultur, historia, 

språk och interaktion med andra. I begreppet informationspraktiker finns den 

här ansatsen inbyggd, där processen kring att söka och använda information 

påverkas och skapas av sociala och kulturella faktorer.  

 

Genom en tematisk analys identifierades informationsintressen och 

informationsresurser, medan McKenzies (2003) modell över 

informationspraktiker användes för att urskilja olika stadier i 

informationssökningen. I McKenzies modell finns fyra typer av 

informationspraktiker, nämligen aktivt sökande, aktivt skannade, slumpmässigt 

stöta på information och genom ombud bli hänvisad. Alla sätt av 

informationspraktiker har två stadier, i kontaktstadiet tas kontakt med 

informationsresursen och i interaktionsstadiet sker interaktion med 

informationsresursen. 

 

De informationsintressen som framträdde i analysen är kopplade till följande 

sex teman: registrering i Sverige, ekonomiska intressen, hemvist, 

sysselsättning, välfärd samt hälsovård och personliga intressen. I den tematiska 
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analysen identifierades tre centrala informationsresurser: myndigheter, 

officiella resurser och sociala kontakter. Det framkom också att informanterna 

föredrog resurser där mänsklig kontakt ingick. När det kommer till 

informanternas informationspraktiker relaterade till McKenzies (2003) modell 

användes alla fyra typer av informationspraktiker i modellen för 

informanternas informationsintressen, även om informationspraktiken 

slumpmässigt stöta på information var sällsynt. Det var två typer som användes 

mera än de andra, nämligen aktivt sökande och genom ombud bli hänvisad. 

Ofta växlade informanterna mellan olika informationspraktiker i de två 

stadierna och det var också vanligt att informationssökningen sträckte sig över 

mer än en typ och två stadier, det vill säga olika informationspraktikerna 

avlöste varandra tills informationsintresset var tillgodosett.  

 

Analysen visade också att det för det mesta fanns ett stadium i informantens 

informationspraktik när informanten var aktiv i sin informationssökning. Det 

här har att göra med att som nyinflyttad krävs det en aktiv hållning för att få 

reda på all information som behövs, och trots att det är vardag är det ändå en 

obekant vardag. Något som också visar sig i analysen är att informanter är 

mera medvetna om sin informationspraktik i Sverige än i Finland. Genom det 

sociokulturella perspektivet kan det här förklaras med att i Finland är praktiken 

mera en vanesak och bekant, medan det i Sverige krävs en större ansträngning 

och informationspraktiken är ännu inte rutinmässig och bekant.  

 

När den här studien ställdes i förhållande till tidigare biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning konstaterades det att det fanns många 

beröringspunkter så som liknande informationsintressen och 

informationsresurser som migranter haft i andra studier. Det fanns också en 

osäkerhet som präglade början av informationssökningen och hur resurser 

bedöms vara pålitliga överensstämmer med tidigare studiers resultat. En 

skillnad till tidigare forskning var den aktiva hållningen hos immigranter som 

framkom i denna studie och att många informationsresurser användes. 

Avslutningsvis, det unika för denna studie är att finlandssvenskar kan språket 

vid flytt till Sverige, vilket påverkar informationsresurserna, en aktiv hållning 

för en ny vardag, och att informanternas medvetenhet om sina 

informationspraktiker i Sverige var större än medvetenheten om dem i Finland.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumanual 
 

Först kort presentation av mig, vad min studie handlar om och hur intervjun går 

till väga och är uppstrukturerad. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad sysslar du med? 

3. Före du flyttade hit, var bodde du i Finland? 

4. Hur länge har du bott i Sverige? Kommer du ihåg när du flyttade hit? 

(år och/eller månader) 

5. Var här i Sverige bor du? 

6. Identifierar du dig som finlandssvensk? 

 

Före flytten 

7. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att flytta hit? 

8. Flyttade du hit ensam? 

9. Vad kände du att du behövde veta (för information) före flytten? Hur 

förberedde du dig? 

10. Hur tog du reda på den här informationen? 

11. Hur kom det sig att du använde just den här källan? Upprepa för alla 

källor som nämns. 

- Varför den här hemsidan? 

- Varför den här personen? 

12. Fanns det situationer när du inte aktivt behövde söka efter information, 

men ändå fick (nyttig) information? 

- På vilket sätt fick du informationen då? 

13. Hade du några knep för att komma ihåg allt du kände att du behövde ha 

information om? 

14. Hur söker du vanligtvis efter information? 

15. Använde du dig av biblioteket i Finland?  

- I vilket syfte?  

 

Under flytten 

16. Vad kände du att du behövde veta (för information) under själva 

flytten? 

17. Hur tog du reda på den här informationen? 

18. Vad var det som gjorde att du använde just den här källan? Upprepa för 

alla källor som nämns. 

19. Fanns det situationer när du inte aktivt behövde söka efter information, 

men ändå fick (nyttig) information? 

- Hur fick du den här informationen? 

20. Fanns det något du skulle ha velat ha kunskap om som du inte hittade? 

Hur kommer det sig? 

- Hur löste det sig? 

 

 



 

 

Efter flytten 

21. Vad kände du att du behövde för information efter flytten? 

22. Hur hittade du den här informationen? 

23. Hur kom det sig att du använde just den här källan? Upprepa för alla 

källor som nämns. 

24. Fanns det situationer när du inte aktivt behövde söka efter information, 

men ändå fick (nyttig) information? 

- Hur gick det till? 

25. Fanns det information du skulle ha velat ha som du inte hittade? Hur 

kommer det sig? 

- Hur löste det sig? 

26. Skulle du säga att det finns skillnader i hur du söker efter information 

här i Sverige i jämförelse med hur du sökt efter information i Finland? 

- Påverkar språket? 

27. Använder du dig av bibliotek i Sverige?  

- I vilket syfte?  

28. Vilka eventuella hinder träffade du på när du sökte efter information? 

29. Fanns det något sätt att ta reda på vad du ville veta som fungerade extra 

bra? Hur var det så? 

30. Fanns det något sätt att ta reda på vad du ville veta som fungerade 

sämre? Hur kommer det sig? 

 

Avslutning 

31.  Finns det någon fråga du saknar, som du tycker att jag borde ha ställt? 

32.  Har du övriga kommentarer eller saker du kommit på under intervjun 

angående något? 

33. Av det vi pratat om, finns det något av det du vill lyfta fram som extra 

viktigt 

  



 

 

Bilaga 2: Information om studien till möjliga 
informanter 
 

Hej, jag heter Jenna Hellström och jag skriver för tillfället min masteruppsats i 

ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I min 

uppsats undersöker jag informationsbehov och informationskällor hos unga 

kvinnliga finlandssvenskar i samband med flytt till Sverige. Jag undrar om du 

har lust att ställa upp på en intervju rörande dina erfarenheter kring det här? 

Ditt deltagande skulle uppskattas mycket. I intervjun får du i så fall berätta om 

dina erfarenheter och upplevelser från när du flyttade till Sverige, vilken sorts 

information du behövde i olika skeden av flyttningen och hur du tog reda på 

det du behövde veta. Genom din medverkan skulle du bidra till att nyansera 

kunskaperna kring hur det är flytta och bosätta sig i ett nytt land. Sådan 

kunskap är väsentlig för samhällets informationsförmedlande verksamheter, till 

exempel bibliotek. 

 

Intervjun kommer uppskattningsvis ta mellan 30 minuter och 60 minuter. Vi 

träffas för att göra intervjun och om inte det är möjligt, görs intervjun via 

Skype. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. Om du vill 

kan du efter transkribering få läsa igenom din intervju för att kontrollera att 

inga missförstånd uppkommit. Endast forskaren kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. Som deltagare kommer du att anonymiseras i studien. Ditt 

namn kommer inte att förekomma i materialet, databearbetningen eller 

uppsatsen. Istället för ditt eget namn kommer ett fingerat namn användas, i alla 

skeden. Masteruppsatsen kommer att bli granskad av handledare, examinator 

och vid ett opponeringsseminarium. Efter att masteruppsatsen godkänts 

kommer den att publiceras digitalt i DiVA-portalen fritt tillgänglig för alla. 

 

Intervjuerna är tänkta att utföras i början och mitten av mars. Jag är flexibel när 

det gäller intervjuplatser och tider och vi arrangerar intervjun så att det passar 

dig. Kan du tänka dig att ställa upp för en intervju? Jag vill ha ditt svar senast 

den 4 mars 2018 via Messenger eller mejl. Har du ytterligare frågor om studien 

är du välkommen att kontakta mig via mejl eller Messenger. 

 

Vänliga hälsningar, 

Jenna Hellström, masterstudent i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås. E-mail: s161377@student.hb.se 
Handledare för masteruppsatsen: Fil. dr. Jenny Lindberg, e-mail: 

Jenny.Lindberg@hb.se 

  



 

 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 
 

Blankett för informerat samtycke för deltagare i Jenna Hellströms 

studie i masterprogrammet BMBD116h vid Högskolan i Borås 

vårterminen 2018 
 

Härmed intygas att jag som deltagare godkänner följande förutsättningar för 

min medverkan i studien:  

 Jag har läst informationsbladet och har haft möjlighet att ställa frågor 

om studien.  

 Jag kommer att intervjuas av Jenna Hellström och intervjun spelas in 

digitalt för vidare transkribering och analys.  

 Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt av uppsatsförfattaren och 

mitt namn kommer inte att avslöjas till någon eller publiceras. 

 Intervjumaterialet används endast för uppsatsarbetet, och det som sägs 

under intervjun kan komma att citeras i texten. 

 Som frivillig deltagare kan jag i vilket skede som helst, fram till 

uppsatsens publicering, välja att avbryta min medverkan i studien. 

 

                                                          

 Deltagarens underskrift   Datum 

 

Intervjuarens underskrift   Datum 

 

 

 

Kontaktuppgifter till den som utför studien: 

Jenna Hellström, e-mail: s161377@student.hb.se 

Kontaktuppgifter till handledaren: 

Fil. dr. Jenny Lindberg, e-mail: Jenny.Lindberg@hb.se 

Den här studien utförs för en masteruppsats inom ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
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