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Abstract:   
 
The purpose of this master’s thesis is to find out in which ways a group of first generation 
immigrants use Swedish papers and magazines in a public library and which information 
needs this group has about Swedish society. One important aspect in this essay is integration 
of immigrants in the Swedish society as a possible effect of newspaper reading. The method 
used in this study is qualitative.  Data is generated through semi-structured interviews. The 
immigrants have been represented by eight persons from different ethnic groups. 
  
Through a literature survey of earlier research I have presented a background to immigrants’ 
information needs and possible connections between on the one hand education, employment, 
gender, duration of their stay in the country and on the other hand on the impact on 
information needs patterns. 
  
The study has two theoretical starting points: Diaz’ integration theory and a modified version 
of Höglund – Perssons’ model of information use. Of great interest for this essay have been 
the effects of the information use, especially integration of immigrants in Swedish society.  
The results of the analyses show that information seeking and information use have had a 
more profound effect on integration in the language community (kommunikativ integration) 
than on the social, structural and political integration. The majority of immigrants in the study 
do not feel integrated in the Swedish society.  
 
However we can conclude that this study tends to show that reading and information seeking 
have effect on some aspects of integration and that the public library has an important role in 
this process.  
 
Nyckelord: Integration, första generationens invandrare, informationsbehov, tidningsläsning, 
informationssökning, folkbibliotek. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
De flesta undersökningarna om invandrare och bibliotek betonar tidnings och 
tidskriftsläsningens vikt för invandrarnas kulturella identitet. Invandrarnas informationsbehov 
om det svenska samhället har tonats ned eller diskuterats bara i samband med samhälls- s.k. 
basinformation (se SIV, 1979). Basinformationen till invandrare och språkliga minoriteter som 
började distribueras 1974, har främst erbjudits genom s.k. invandrarpaket - en broschyrserie på 
invandrar- och minoritetsspråk gjord av Statens invandrarverk (SIV) i samverkan med ett antal 
andra statliga myndigheter. Vilken roll medierna spelar, eller kan spela för människor med 
utländsk härkomst i det svenska samhället är en fråga som diskuterats i många utredningar och 
undersökningar bl.a. ”De nya svenskarna möter svenska massmedier” (Weibull. & Wadbring, 
1999). 
 
Rapporternas slutsatser är att invandrarnas medievanor ser annorlunda ut i jämförelse med 
svenskarnas dvs. att invandrarnas medietillgång och medieanvändning är betydligt mindre. 
Invandrarnas informationsbehov handlar i hög grad om identitet och samhörighet. De vill 
t.ex. hålla sig orienterade om händelserna i hemlandet. De hela tiden ökande kostnaderna för 
utländska tidningar och tidskrifter samt många invandrares svåra ekonomiska situation 
begränsar deras inköpsförmåga. Biblioteket med sitt breda utbud av periodika på 
invandrarspråk blir deras naturliga val och källan för informationsinhämtning. Invandrarna 
har även behov av information om det svenska samhället. Situationen har ytterligare för-
sämrats genom hög arbetslöshet, särskilt inom vissa invandrargrupper, boendesegregation 
och dåliga kunskaper i svenska. Massmedierna spelar ofta en avgörande roll för 
invandrarnas möjlighet att få information om samhället. Enligt rapporten anger en stor 
majoritet bland invandrarna i Göteborgs stadsdel Angered att tidningarna är en av de 
vanligaste källorna (strax efter TV) för samhällsinformation (ibid., s. 17). 
  
Den förändrande situationen på arbetsmarknaden, ett ökande antal studenter, inte minst bland 
invandrare ställer nya krav på folkbibliotekens förvärv. Tidnings- och tidskriftsläsning på 
svenska skulle kunna analyseras även från ett annat perspektiv: dess betydelse för 
inlärningsprocessen av det s.k. andraspråket. Det finns ett väl dokumenterat samband mellan 
språk och integration. Goda språkkunskaper behöver inte vara bevis på en hög grad av 
integration men är nödvändiga åtminstone för den strukturella och den sociala anpassningen. 
Man kan varken få arbete eller vänner bland majoritetsbefolkningen utan goda språkkunskaper 
(Hedman & Eklund 1998, s. 271-273).  
 
Det är inte bara fråga om demokrati utan även om långsiktiga anpassningsstrategier. 
 
Jag har själv blivit intresserad av integrationsfrågor genom mitt arbete och boende i en av de 
mest segregerade stadsdelarna i dagens Sverige. Genom att dagligen träffa och se arbetslösa 
invandrare, människor vars dagar kretsade runt en fika med sina landsmän på det lokala caféet 
och besök på stadsdelens folkbibliotek, insåg jag vilken betydelse tidningsläsning har för 
många av dessa människor. Det verkade som om tidningsläsning uppfyllde en viktig social 
funktion i deras liv. Vad var det de läste om, vilken information sökte de, kunde det hjälpa 
dem att förstå sig bättre på sitt nya hemland?  
 

1.1 Att bo i invandrartäta områden 
En av de mest omdiskuterade frågorna under senare år är att vissa områden, ibland hela 
stadsdelar, idag befolkas huvudsakligen av invandrare. Inte sällan rör det sig om nedslitna 
fastigheter med bristfälligt underhåll. De har karaktäriserats som några av de mest utsatta 
boendemiljöerna som i sig avspeglar de genomgripande samhällsförändringar som Sverige 
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genomgår. De här frågorna, nästan tabubelagda i början av 90-talet, har nu hamnat i fokus 
såväl på tidningarnas ledar- och debattsidor som i den politiska debatten. Problemet är i sig 
självt gammalt, redan 1990 gjordes några utredningar om segregation i storstädernas förorter 
t.ex. ”Rättvisa i Vågskålen” (1991). 
I många av de förorterna är invandrare en stor och alltjämt växande majoritet. Men klyftan är 
inte bara etnisk utan även socioekonomisk och medicinsk. 1995 rapporterade Sydsvenska – 
Dagbladets artikelserie att bidragsberoendet i invandrartäta områden är nästan dubbelt stort 
som i de mestadels ”svenska” områdena medan sjukligheten är fyra gånger högre (Sydsvenska 
Dagbaladet 12, 13, 15 och 16 maj, 1995). 
 
Men även när invandrare har ekonomiska möjligheter att flytta till någon annan stadsdel eller 
välja andra boendeformer, stannar många i samma område oftast därför att de helt enkelt vill 
bo nära sina landsmän för att kunna bevara sin kulturella identitet. Inkomstnivån har, på så 
sätt, inte samma avgörande betydelse för invandrarnas boendemönster och boendekarriärer 
som för infödda svenskar (ibid). 
 
Kirsti Kuusela anser i rapporten ”Att bo i invandrartäta områden” (1991) att en väsentlig del 
av invandrarnas särboende är frivilligt och eftersträvat. Många trivs i de invandrartäta 
områdena och vill inte flyta därifrån. Men hon konstaterar också att invandrarna har små 
valmöjligheter på bostadsmarknaden i Göteborg: 
 

”Den existerade valfriheten är starkt förbunden med ekonomiska resurser, 
tillgången på information, goda kontakter och social status samt med det faktum att 
många värdar helst vill ha "vanliga svenskar" som hyresgäster. Dessa möjligheter 
hindrar många invandrare från att bosätta sig i andra områden än de redan 
invandrartäta.” (ibid., s. 1) 
 

Även Andersson & Molina bekräftar Kuuselas slutsatser om invandrarnas situation i ”Etnisk 
boendesegregation i teori och praktik” (1995). Det finns en betydande social underordning och 
ekonomisk marginalisering bland invandrare i Sverige, säger de, särskilt bland de nya 
utomeuropeiska invandrargrupperna. Men det finns också stora skillnader mellan olika 
invandrargrupper beroende på olika grader av etnisk - kulturell distans till det svenska 
samhället. De invandrargrupper som står svenskarna nära uppvisar ett mer ”svenskt” 
boendemönster än de andra med stora kulturella skillnader (SOU-rapport, 1999:3). 
 
Boendesegregation kan även orsaka social distans mellan olika befolkningsgrupper dvs. 
människor som tillhör olika befolkningsgrupper har svårt att träffa varandra. Det innebär 
också att invandrare från sådana stadsdelar inte kommer i kontakt med alla typer av svenskar 
som de kan identifiera sig. De invandrare som tillhör sitt hemlands medelklass kan oftast inte 
hitta referensgrupper bland sina svenska grannar (Kuusela 1991, s. 9). I Göteborg 
sammanfaller den etniska boendesegregationen med den socioekonomiska. De nio mest 
invandrartäta primärområdena är samtidigt de mest resurssvaga. Dessa områden har minst 22 
% utländska medborgare dvs. var fjärde invånare är av utländsk härkomst (ibid., s. 9).  
 

”Den verkliga andelen invandrare är betydligt högre och kan vara nästan dubbelt 
så hög om man definierar invandrare som "personer med utländsk bakgrund" och 
även räknar med naturaliserade invandrare och invandrarbarn.”(ibid., s. 9) 

 
I de mest resurssvaga områdena är nästan hälften av alla hushållen arbetarhushåll. Områdena 
har dessutom tre gånger så många sociala ärenden som staden som helhet. Antalet 
arbetssökande följer samma mönster. Där finns 25 % fler arbetssökande än i staden som 
helhet. (ibid., s. 10) Valdeltagandet är mycket lågt i invandrartäta områdena. Detta innebär att 
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de till kommunalvalen röstberättigade invandrarna i regel röstar i betydligt mindre 
utsträckning än svenskar. En av orsakerna är troligtvis att de är dåligt informerade om det 
svenska samhället. Boendet i de invandrartäta områdena, enligt Kuusela handlar för 
invandrarnas del ofta om rätten att slippa bli assimilerade. (ibid., s. 196) Tvångassimilering är 
något som många invandrare fruktar. Det handlar även om brist på resurser. Kuusela anser att 
de lokala svenska tjänstemännen och politikerna utgör ett större assimilationshot mot 
invandrargrupper än vanliga svenskar i områdena. De har ofta förvånansvärt lite kunskap och 
förståelse för den svenska invandrarpolitiken och invandrarnas rätt till egen kulturell identitet 
(ibid., s. 197). 
 
Många statliga utredningar om förorterna visar att samma tomhet som man finner i den fysiska 
miljön också präglar människan. ”Hon som bor här är lika utarmad och tom”, skriver Franzen 
och Sandstedt i avhandlingen ”Grannskap och stadsplanering” från 1981. (citerad i Kuusela 
1996, s. 9) 
 
Förortsmänniskorna lider av ekonomisk press, maktlöshet och isolering. De är med andra ord 
passiva, påstår Kuusela (ibid., s. 56). Åke Daun och Per- Markku Ristilammi visar i var sin 
avhandling om förorterna, att förortsmänniskan inte alls är passiv utan tvärtom aktiv, fullt 
upptagen med sitt arbete och sina fritidssysselsättningar (ibid., s. 10). Kuusela håller med dem 
och påstår att det inte är invånarnas engagemang som saknas utan nya visioner för samhällets 
sociala bostadspolitik och hur den ska utformas vad gäller såväl mål som statliga och 
kommunala styrmedel. Nödvändiga förändringar i den sociala bostadspolitiken handlar inte 
bara om varje medborgares rätt till en bostad av god kvalité utan även om behov av att stoppa 
den ökande polariseringen av våra städer. Samhällets sociala bostadspolitik handlar även om 
samhällets välfärdsuppbyggnad i stort (ibid., s. 56).  
 

1.2 Invandrare och tidningsläsning 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar invandrarnas tidningsläsning. Utbildning är en av 
de viktigaste eftersom personer med högre utbildning från hemlandet tenderar att läsa svenska 
tidningar i högre utsträckning än de lågutbildade. Vistelsetiden i landet är en annan faktor som 
påverkar tidningsläsning enligt Dertell & Sjöberg  (1979, s. 9). De utgår ifrån att invandrarnas 
motivation att stanna blir större med tiden som gått samt att deras språkkunskaper förbättras 
vilket i sin tur påverkar invandrarnas engagemang och samhällsintresse.  
 
Detta överensstämmer även med andra undersökningar. Pirjo Virtanen (1979) fann i sin 
undersökning om information till invandrare att tidningsläsningen avgörs av invandrarnas 
vistelsetid i landet och deras utbildning. De som har varit längre tid i Sverige läser tidningar 
mera regelbundet än de som varit här kortare tid. Utbildningsbakgrund har en avgörande 
betydelse eftersom ju högre utbildning man har desto mer läser man svenska tidningar. 
Virtanens rapport visade också att kunskaper i svenska klart påverkar tidningsläsandet (SIV 
1979, s. 26). Samma undersökning visar även att man inte kan betrakta alla invandrare som en 
homogen grupp eftersom det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Dessutom 
finns det skillnader även inom samma grupp. I hans undersökning (han undersökte finländare, 
jugoslaver och greker) visade sig att nästan hälften av alla grekiska kvinnor inte alls läste 
svenska tidningar. Däremot läste de utländska tidningar i större utsträckning. En annan 
undersökning gjord av Municio och Meisaari - Polsa bekräftade betydelse av kön för 
tidningsläsningsvanor (1979). Även deras resultat visade att det var fler kvinnor än män som 
aldrig läste någon dagstidning.  Ett undantag utgjordes av polska kvinnor som ofta har högre 
utbildning än polska män. 
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Kunskaper i svenska är enligt alla undersökningarna en av helt avgörande faktorer för läsning 
av svensk press. Detta handlar inte bara om att läsning av svenska tidningar ökar i takt med 
ökande kunskaper i svenska utan även om att tidningar kan betraktas som ett bra läromedel för 
andraspråksinlärning. I Hedman & Eklunds undersökning om dagstidningsläsningens 
betydelse för språkinlärning visade sig att en stor majoritet av de som läser svenska 
dagstidningar varje dag behärskar svenska språket bättre än andra (1998, s. 268). Men som 
författarna själva säger: ”Det är svårt att avgöra om det är tidningsläsningen, som påverkar 
språkkunskaperna, eller om det är redan goda språkkunskaper som avgör om eleverna 
[invandrarelever] läser eller inte.” (ibid., s. 268) 
 
Enligt Virtanen finns även undersökningar som visar att många invandrare försöker läsa 
svenska tidningar oberoende av språkkunskaper dvs. när de ännu inte har så goda kunskaper i 
svenska (SIV 1979, s. 28). 
 
Weibull & Wadbring (1999) har i sin undersökning om invandrarnas medieanvändning 
kommit fram till att infödda svenskar, i jämförelse med första generations invandrare, dubbelt 
så ofta prenumererar på dagstidningar. Denna skillnad återspeglas dock inte i 
tidningsläsningen, invandrare läser förvisso mindre än infödda svenskar men skillnaden är 
mindre än vad prenumerationssiffrorna visar. Detta gäller särskilt kvällstidningsläsning där det 
nästan inte finns några skillnader alls (ibid., s. 9). Detta kunde man tolka att invandrarna 
använder andra kanaler för att tillfredsställa sina informationsbehov. En av dem är sannolikt 
folkbiblioteket. 
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2. SYFTE  
 
Avsikten med undersökningen är att försöka utröna i vilket syfte ett antal första generationens 
invandrare använder svenska tidningar och tidskrifter på ett bibliotek i en invandrartät- och 
segregerad stadsdel. Jag har också velat belysa vilka informationsbehov om det svenska 
samhället dessa invandrare har samt deras behov av läsning på svenska överhuvudtaget. 
 

2. 1 Problemformulering 
Hur använder ett antal första generationens invandrare informationen på svenska i samband 
med tidningsrumsbesök med särskild betoning på integration? 
 
”Invandrare” är naturligtvis ett problematiskt begrepp. Man kan ställa sig frågan om det finns 
något gemensamt för dessa människor som kommer från olika delar av världen förutom 
invadringserfarenheten. Termen invandrare används i dagligt tal i betydelsen icke-svensk. Nu 
är även denna begreppsanvänding diskutabel med tanke på att icke-svensk kan innefatta både 
etnisk bakgrund men också kulturell avvikelse. T.ex. betraktas sällan adoptivbarn som 
invandrare i betydelsen icke-svenskar även om de är födda utomlands och därmed per 
definition invandrare. En ytterligare begreppsförvirring uppstår med den vanligt 
förekommande termen andra generationens invandrare för personer födda i Sverige med minst 
en utländskt född förälder. Personer ur denna grupp är oftast på inget sätt avvikande från 
majoritetsbefolkningen utom möjligtvis genom sitt utseende. Här bör vi dock varna till 
försiktighet i användningen av sådana yttre markörer för bestämmande av en persons 
grupptillhörighet. Därför skulle jag vilja föreslå att begrepp andra generationens invandrare 
avskaffas och begreppet invandrare används i sin ursprungliga betydelse för personer som 
invandrat till Sverige.  
 
Invandrarnas informationsbehov och effekterna av läsning på svenska valdes utifrån en 
allmänt utbredd åsikt att invandrarna är dåligt integrerade i det svenska samhället. De som 
slutligen blir integrerade, väljer att inte stanna i en segregerad stadsdel utan flyttar därifrån. En 
stor andel av invånarna i den invandrartäta stadsdelen är personer med låg inkomst eller utan 
arbete vilket spelar en avgörande roll för antalet prenumeranter på svenska tidningar. 
Tidningsrummet blir, på så sätt, av stor betydelse för invånarnas informationsinhämtning och 
indirekt även för integrationsprocessen. Jag hoppas att mitt arbete kommer att kasta lite mera 
ljus på dessa samband. 
 

2.2 Avgränsningar 
Invandrare i denna undersökning inbegriper inte alla personer med utländsk bakgrund dvs. 
”barn med svensk medborgarskap som har förälder/föräldrar födda utomlands" 
(Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 66) d v s andra generationens invandrare eftersom enligt 
några tidigare undersökningar finns det inte några väsentliga skillnader mellan deras och 
infödda svenskarnas läsvanor. (Weibull & Wadbring, 1999) Som invandrare i detta 
sammanhang avses personer födda utomlands av icke-svenska föräldrar. 
 
För att kunna fördjupa sig i hur invandrarnas individuella bakgrundsvariabler såsom 
medievanor från hemländer och utbildning påverkar deras informationsökning och i slutändan 
integrationsprocessen, valde jag att studera bara de personer som invandrat till Sverige i vuxen 
åldern. 
 
Med tanke på min undersökning har jag valt en tidningsavdelning på ett bibliotek i en 
invandrartät och segregerad stadsdel.  
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2.3 Frågeställningar 
 
1 Hur påverkar individuella bakgrundsvariabler tidningsläsning och 
informationssökning?  
 
Denna fråga är tänkt att belysa vilken betydelse invandrarens bakgrund har för tidnings-
läsning. Jag ämnar ta hänsyn både till mer allmänna kategorier som kön, ålder och utbildning 
och till de mer specifika som massmediekonsumtionen i hemlandet samt vistelsetid i Sverige.  
 
2 Vilken information söker invandrare i svenska tidningar och tidskrifter? 
 
Här följer jag Lennart Weibulls indelning (1999) av dagstidningar i olika innehållstyper. 
Vad gäller tidskrifter skall jag ta hänsyn till deras ämne som t.ex. idrott, kultur, politik, hälsa 
mm. 
 
3 Vilka motiv ligger bakom invandrarnas tidnings- och tidskriftsläsning? 
  
Här är flera olika motiv tänkbara som t.ex. informationssökning för studier eller arbete 
inklusive självstudier (exempelvis språkträning), förströelse, mm. 
 
4 Tillfredsställer bibliotekets bestånd på svenska invandrarnas 
informationsbehov? 
 
Här betonas invandrarnas personliga uppfattning av bibliotekets tidnings- och tidskriftsutbud, 
tillgänglighet, skyltning mm.  
 
5 Vilka effekter ger läsning av periodika på svenska: 
 

- för strukturell integration, dvs. delaktighet i arbets- och föreningsliv (icke politiska 
föreningar) 

- för kommunikativ integration i språkgemenskapen (språkinlärning och språkträning, 
leverans av samtalsämnen osv.) 

- för förståelse av det politiska systemet (politisk integration) 
- för social integration (om de överhuvudtaget uppfattar sig själva som integrerade)  

 
 
Jag använder Diaz indelning av integration i sju kategorier men tar bara de som jag anser 
relevanta för mitt arbete. Alla kategorierna kommer att behandlas mer uttömmande i ett kapitel 
om integration senare i uppsatsen.  
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3. Metod 
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Val av metod görs alltid utifrån arbetets problemområde. Med utgångspunkt i det problem-
området man undersöker och de frågeställningar man ställt, väljer man mellan kvantitativa och 
kvalitativa metoder (Holme & Solvang 1991, s. 13). Jag har bestämt mig för metod utifrån min 
målsättning - att undersöka tidningsläsningsbetydelse för invandrarnas integration i det 
svenska samhället. Ett kvalitativt tillvägagångssätt verkar vara mest produktivt för att få svar 
på mina forskningsfrågor. Jag vill försöka närma mig dessa människors uppfattning om 
situationen och sig själva. Kvale hävdar att för undersökningar av denna aspekt av den sociala 
verkligheten är det just de kvalitativa metoderna som ger oss bästa resultat (1997, s. 14). Min 
undersökning kommer inte att bli en ren kvalitativ undersökning, utan en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa metoder där den kvantitativa delen kommer att bli av underordnad 
karaktär. Den kvantitativa delen får karaktär av en förundersökning eller som en första del av 
undersökningen. Sigmund Gronmo, som nämner fyra strategier för kombination av kvalitativa 
och kvantitativa metoder, beskriver även två olika sätt hur en sådan förundersökning kan göras 
(se Holme & Solvang 1991, s. 86). Jag kommer att använda mig av kvantitativa data för att få 
en generell översikt och att ta reda på de faktorer som jag senare kommer att koncentrera mig 
på i den kvalitativa undersökningen. 
 
Syftet är att försöka utröna på vilket sätt ett antal första generationens invandrare använder 
svenska tidningar och tidskrifter på ett bibliotek i en invandrartät och segregerad stadsdel. Jag 
har också velat belysa vilka informationsbehov om det svenska samhället dessa invandrare har 
samt deras behov av läsning på svenska överhuvudtaget 
 

3.2 Val av undersökningspersoner  
Med tanke på att många invandrare har mycket begränsade kunskaper i svenska var jag lite 
tveksam innan jag bestämde mig för tillvägagångssätt. Jag visste från flera tidigare 
undersökningar om invandrare och tidningsläsning att de flesta invandrare – 
tidningsrumsbesökare läser mest tidningar på modersmålet. Jag bestämde mig för en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder där den kvantitativa undersökningen är en 
förberedelse till den kvalitativa. Med hjälp av enkäter ville jag få information om 
besökarnas/låntagarnas bakgrund och syftet med tidskriftsrummets besök osv.  
Jag ville också få en spridning på variablerna kön, ålder, utbildning (både från hemlandet och 
Sverige) och ålder vid invandring. Enkäten skulle hjälpa mig att redan från början eliminera 
alla vars språkkunskaper i svenska inte räcker till för en djupare intervju (i så fall räcker det 
inte heller till för tidningsläsning). Därför bestämde jag mig för att intervjua bara personer 
som varit i landet mer än tio år vilket jag anser som en rimlig tid för att tillgodose sig skapliga 
språkkunskaper. Efter denna tid borde invandrare också ha goda kunskaper om hur det 
svenska samhället fungerar. 
Jag ville också, med hjälp av uppgifterna om personens bakgrund, kunna lättare välja ut 
personer med så olika yrken, utbildningar, åldrar som möjligt. Jag var väl medveten om några 
problem som jag stött på i genomförandet av intervjuerna. Ett av dem var att hitta rätt antal 
personer som behövs för att ta reda på hur ett antal invandrare upplever sina 
informationsbehov i svenska periodika och syftet med läsning på svenska överhuvudtaget. 
Problemet är i själva verket väl känt bland forskarna. Kvale säger om detta: 
 

”I kvalitativa intervjuundersökningar tenderar antalet personer att vara antigen för 
litet eller för stort. Om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska 
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generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan grupper. Om antalet är för 
stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna.”  
(Kvale 1997, s. 97-98) 

 

3.3 Enkäter 
Syftet med min enkätundersökning var att välja ett antal personer som skulle vilja bli 
intervjuade vid ett senare tillfälle. Jag var bara intresserad av första generationens invandrare 
vars syfte med tidningsrumsbesök är bl. a. tidningsläsning på svenska. Jag bedömde att typiska 
markörer för första generationens invandrare var utlandsfödelse samt en vistelsetid i landet på 
minst tio år. Dessa kriterier var avgörande för mitt urval av undersökningspersoner. Jag utgick 
ifrån att de här två sorteringskriterierna var tillräckliga vilket senare visade sig vara fel (se 
nedan). 
 
Sammanlagd besökte 29 personer bibliotekets tidningsavdelning under mina tre enkättillfällen. 
Av dessa var 19 första generationsinvandrare. 10 var födda i Sverige varar 2 personer var 
andra generationens invandrare. De sistnämnda uteslöts ur min undersökning eftersom det inte 
finns någon påvisad märkbar skillnad i medievanor bland infödda svenskar och andra 
generationens invandrare. Samtliga tidningsrums besökare har besvarat min enkät.  
 
Enkäten utformades på så vis att det inte tog mer än 2-3 min att besvara alla frågor. Jag hade 
förberett kuvert och frimärken ifall någon skulle hellre göra enkäten hemma men det visade 
sig vara onödigt eftersom alla besvarade enkäten direkt på avdelningen. Jag var hela tiden i 
rummet som stöd och hjälp om någonting med frågorna var oklart men det var ingen som 
behövde en extra förklaring. 
 
Enkätfrågorna var mest bakgrundsfrågor, om personernas kön, ålder, utbildning och 
sysselsättning samt syftet med tidningsrumsbesöket. Den sistnämnda frågan var den enda som 
tillät flera svarsalternativ. Frågorna var enkelt formulerade och entydiga. 
 
Denna typ av enkät, s.k. väntrumsundersökning, kan ge många snedvridna effekter, varnar 
Göran Ejlertsson i ”Enkäten i praktiken”(2005, s. 24) men kan bli användbart under två 
förutsättningar.  
 

”För det första för svaren inte vara korrelerade till respondenternas besöksfrekvens i 
den aktuella enkätlokalen… För det andra kan inte normala patientgruppen eller 
kundgruppen vara målgrupp.” (ibid., s. 24) 

 
Det var en fråga som känns konstruerad idag och som vilseledde mig så att jag valde en person 
som egentligen inte passade i urvalsgruppen. Denna person var för ung efter ankomsten till 
Sverige och kunde trots sin utlandsfödelse mer betraktas som andra, än första generationens 
invandrare.  
 
När det gäller två variabler, ålder och vistelsetid i Sverige, valde jag åldersintervaller istället 
för exakt ålder och antal år i landet. Min undersökningsgrupp var väldigt begränsad och det 
kändes som om jag inte kunde garantera utlovat anonymitetsskydd annars. Frågan som jag 
istället borde ställa då var hur gammal respondenten var när han/hon flyttade till Sverige och 
då som en exakt fråga. 
 
Enligt Göran Ejlersson (ibid., s. 87) kan utbildning vara en svårtolkad bakgrundsvariabel 
särskilt med tanke på att många av mina informanter kommer från länder där 
utbildningssystemet ofta ser helt annorlunda ut än det svenska. Det kändes ändå tillräckligt 
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täckande att dela utbildning i de tre mest förekommande nivåerna: grundskola, gymnasieskola 
och högskola. 
 
För att få rätt urvalsgrupp delades enkäter vid tre tillfällen under samma vecka hösten 2006: en 
tisdag förmiddagen (10.00-12.00), en torsdag eftermiddagen (17.00-19.00) och lördagen 
samma vecka (11.00-14.00). Anledningen med detta var att öka sannolikhet för olika personer 
att komma med i undersökningen. Det är känd sedan tidigare att många arbetslösa och 
personer söker sig till biblioteket som en naturlig mötesplats, ofta på förmiddagen. 
Tidsintervallen 17.00-19.00 var vald utifrån de arbetandes tidsperspektiv då många slutar sin 
arbetsdag vid 17-tiden och då söker sig till biblioteket, kanske på väg hem. Sist, en lördag var 
valt utifrån alla som söker sig till biblioteket först när det blir helt lugnt, utan skolelever eller 
kombinerar sitt biblioteksbesök med besöket till närliggande köpcentrum. 
 
Biblioteksbesökarna var muntligt informerade om syftet med undersökningen och blivit 
lovade anonymitet.  
 

3.4 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur mina respondenter använder svenska tidningar 
och tidskrifter, vilka informationsbehov om det svenska samhället de har samt deras behov av 
läsning på svenska överhuvudtaget. 
 
Jag försökte så mycket som möjligt få en objektiv beskrivning av respondenternas ytters 
subjektiva uppfattning om sin livssituation, delaktighet och engagemang samt 
världssamhällets acceptans. 
 
Jag intervjuade åtta personer under hösten 2006 och våren 2007. Alla personer hade besvarat 
enkätfrågorna några veckor tidigare på biblioteket. Det var 19 personer som var första 
generationens invandrare i den bemärkelse som jag beskrivit ovan, men det var bara 12 av 
dessa 19 personer som kunde tänka sig bli intervjuade och lämnade sina uppgifter med namn 
och telefonnummer på enkätformuläret. Jag kontaktade samtliga personer som visat intresse 
och bland dem valde jag ut 8 informanter. 
 
Även om jag hade som mål att få spridning på variablerna kön och utbildning var övervägande 
delen av informanterna män och högutbildade. Snedfördelningen beror på att huvudparten av 
dem som visat intresse för att delta i min studie var högutbildade män.  
 
Intervjuerna genomfördes i tidningsrummet eller närliggande caféet och tog mellan 50 och 60 
minuter. Intervjuerna bandades och skrevs ut. Intervjuerna skickades sedan till respektive 
respondenter. Ingen av respondenterna hörde av sig med kommentarer eller anmärkningar. 
 
Informanterna garanterades anonymitet och deras riktiga namn ersattes i resultatet med namn 
typiska för deras etniska grupp. Informanternas eventuella språkfel rättades i de fall denna 
påverkade förståelse och mening med deras utsagor. Svaren tolkades i ljuset av 
respondenternas kroppsspråk. 
 
Intervjufrågorna formulerades kring två teorier: Höglund och Perssons informationsteori och 
Diaz integrationsteori. Teorierna behandlas utförligare i avsnittet Teoretiska utgångspunkter. 
 
Intervjuerna var mer öppna eller ostrukturerade än styrda, respondenterna kunde fritt berätta 
och fördjupa sig i ämnen som intresserar dem. 
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När intervjuer genomfördes på caféet la jag en kaffepaus någonstans i mitten av 
undersökningen. Det hände ofta att samtalet gick lättare efteråt och att detta gav nya 
vinklingar. Jag upplevde att jag fick ett bra samspel med alla mina respondenter och att det 
flesta visade livligt intresse för ämnet. 
 
Som jag senare kommer att beskriva i avgränsningar tänker jag betrakta alla invandrare som 
en grupp dvs. jag ska inte klassificera mina informanter efter etniskt ursprung eller 
språktillhörighet. Jag kommer inte heller att försöka dra några generella slutsatser om en 
etnisk grupp utifrån mina resultat. Men jag ska försöka dra några slutsatser om dessa 
invandrares läsning av periodika på svenska samt om deras användning av den information de 
inhämtat. 
 
Intervjuerna analyseras utifrån Höglund & Perssons modell där vissa förändringar och 
anpassningar var tvungna att göras. Särskilt betoning lades vid en möjlig effekt av 
informationssökning – integration i valda fyra former. (se frågeställningar, frågan nr 5) 
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 Invandrares informationssökande 
Många svenska och internationella undersökningar om individens informationsbeteende 
betonar utbildningsbakgrund, ekonomisk och yrkesmässig ställning. Dessa faktorer har starkt 
samband med intresset för det omgivande samhällets informationsutbud. Män är i regel mer 
aktiva än kvinnor och äldre är mer aktiva än yngre när det gäller att söka och tillgodo sig 
samhällsinformation (SIV 1979, s. 8). 
 
De flesta av undersökningarna handlar om personer som delar det omgivande samhällets språk 
och kultur. Invandrare har inte samma möjlighet att söka och tillgodogöra sig information. 
Därför får de information även på sitt modersmål. Invandrare måste lära sig hur svenska 
samhället fungerar, något som svenskar börjar lära sig redan i grundskolan. De behöver 
dessutom positivt färgad information för att skapa en positiv inställning till Sverige och viljan 
att delta i samhällsprocesser. 
 
Avsikter att stanna i Sverige och färdigheter i svenska bestämmer hur aktivt eller passivt 
invandrare söker samhällsinformation. De som varit längre i Sverige och har en hög utbildning 
samt vana hemifrån att ta del av massmedieutbudet söker information mera aktivt än de som 
inte har denna bakgrund. 
 

4.2 Invandrare, utbildning och sysselsättning 
Utbildning är en faktor som i hög grad påverkar vårt informationsbeteende. Uppgifterna om 
invandrare och deras utbildningsnivå är otydliga och presenteras inte alltid på bästa möjliga 
sätt. SCB:s undersökning om befolkningens levnadsförhållanden visade att det inte finns några 
anmärkningsvärda skillnader i utbildningsnivå mellan invandrare och infödda svenskar (SCB 
1985, s. 61). Men undersökning tog inte hänsyn till att invandrarna i allmänhet var yngre än 
svenskarna. Detta betyder att invandrarna i själva verket hade lägre utbildning än de infödda 
svenskarna i samma åldersgrupp. Invandrargrupperna består oftast av yngre människor än 
genomsnittsbefolkningen (ibid., s. 61). Den största åldersgruppen bland invandrarna är 
gruppen 25-44 år. Detta är en förklaring för invandrarnas i genomsnitt längre utbildning än 
infödda svenskarnas.  
 
Den andra förklaringen är att invandring ofta är selektiv. Många flyktingar, särskilt de 
politiska, är redan högutbildade när de kommer till Sverige (ibid., s. 61). Samma undersökning 
visade att andra generationens invandrare och naturaliserade invandrare i Sverige oftare har 
eftergymnasial utbildning än infödda svenskar har (ibid., s. 61). Men trots detta drabbas 
invandrare i högre grad av arbetslösheten än svenskar. På 60-talet arbetade invandrare i högre 
grad än Sveriges totalbefolkning eftersom många av dem var försäkrade om arbete redan 
innan de flyttade till Sverige. 
 
Under 1970- och 1980-talen blev situationen svårare och svårare på den svenska 
arbetsmarknaden, särskilt för invandrare. Detta kan till viss del förklaras av det faktum att de 
är i genomsnitt yngre och i arbetsför ålder än genomsnittsbefolkning. De har dessutom inte 
sällan en utbildning eller yrkeserfarenheter som inte går att använda i det svenska samhället 
t.ex. mattvävare, jordbrukare, kopparslagare osv. eller andra yrken bundna till en viss kultur 
eller ett visst land (se i Hedman & Eklund 1998, s. 61). Hellberg påpekar att många 
utbildningar även har mist sin aktualitet och inte längre är relevanta på den svenska 
arbetsmarknaden samt att det är svårt att värdera tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar från 
andra länder (ibid., s. 62). En orsak som ingen av forskarna nämner i sina undersökningar men 
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som de flesta är väl medvetna om är att det finns en viss grad av negativa attityder 
(invandrarfientlighet) mot personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. 
Detta gäller även invandrare som är födda i Sverige och behärskar det svenska språket lika bra 
som infödda svenskar. 
 
Språket är mycket ofta en orsak till varför invandrare oftare drabbas av arbetslöshet än 
svenskar. Svenska språket är en naturlig förutsättning för att få arbete och som i sin tur 
påverkar många andra livsområden. Hellberg visade i sin undersökning att drygt 70 % av de 
tillfrågade företagarna i SAF:s undersökning är tveksamma till att anställa en person med 
dåliga kunskaper i svenska (se Hedman & Eklund 1998, s. 62). Lösningen för många 
invandrare blir att de söker sig till de områdena där det finns lediga jobb som t.ex. inom vård, 
tillverkningsindustrin, städbranschen, hotell- och restaurangbranschen. 
 

4.3 Assimilation och ackulturation 
Det finns många olika definitioner och tolkningar av begreppen ackulturation och 
assimilation. Skillnaden mellan de två är i första hand en skillnad i art. Det handlar inte bara 
om intensitet utan om en helt annan känsla av identitet på det kollektiva planet. Ackulturation 
är, enligt dessa definitioner, en anpassning till den omgivande kulturen utan att man ger upp 
sin ursprungliga identitet. 
 

“The adoption by a person or a group of the culture of another social group. Or, 
the process leading to this adoption.” (se Ilicki 1988, s. 115) 

 
Assimilation är däremot en process där man förlorar sin etniska identitet samt allt som har att 
göra eller kan påminna om den gamla identiteten. Begreppet assimilation definieras som: 
 

“The adoption by a person or a group of the culture of another social group to 
such a complete extent that the person or group no longer has any 
characteristic identifying him with his former culture and no longer has any 
particular loyalties to his former culture. Or, the process leading to this 
adoption” (se Gordon 1964, s. 66) 
 

John Cuber har vidgat definitionen assimilation med variabeln group rivalry. Målet med varje 
assimilation, enligt honom är att sudda ut kulturella skillnader mellan olika grupper i samhället 
(ibid., s. 66). 
 
Det finns flera assimilationsfaktorer. Gordon urskiljer sju sådana faktorer eller delar av 
assimilationsprocessen som kan äga rum i olika grad. De är: 
1 Kulturell assimilation eller ackulturation 
2 Strukturell assimilation 
3 Äktenskaplig assimilation eller amalgamation 
4 Identifikationsassimilation 
5 Attitydassimilation 
6 Beteendeassimilation 
7 Politisk assimilation 
 
Kulturell assimilation är den första assimilationstypen. Den tar sin början direkt efter 
ankomsten till det nya landet men leder inte automatiskt till alla andra typer av assimilation.  
Gordon anser att strukturell assimilation är nyckeln till all annan assimilation. Med arbetet 
vinner man inträde i samhället och på så sätt blir även äktenskapen över etniska gränser allt 
vanligare (Gordon 1964, s. 77-80). 
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Det finns en rad andra forskare som däremot betonar andra faktorer i assimilationsprocessen. 
Crispino, som undersökte tredje generationens italienska invandrare i USA, har kommit fram 
att det starkaste bandet egentligen finns mellan utbildningen och assimilationen. Ju lägre 
utbildning har man desto större är känslan av ens etnisk tillhörighet. I tredje generation återstår 
bara en medvetenhet om att man har en annan etnisk bakgrund. Crispino kallar den för 
symbolisk etnicitet. Symbolisk etnicitet innebär att man bygger sin etniska identitet mer på 
etniska symboler än på kulturellt beteende. Men även de svaga känslorna av att tillhöra en 
annan grupp bevisar att vissa etniska värderingar finns kvar. Man kan inte tala om assimilation 
utan bara om ackulturation (se Hedman & Eklund 1998, s. 31). 
 
Språket var den faktorn, fann Crispino i sina studier, som var svårast att bibehålla (ibid., s. 31). 
Språket är samtidigt kanske det viktigaste kulturella mönstret i värdsamhället. Att lära sig det 
nya hemlandets språk är, enligt Crispino, första steget mot kulturell anpassning. 
Språkets betydelse och andraspråks inlärning kommer jag att definiera och diskutera 
ytterligare i nästa kapitel. 
 

4.4 Språket och socialisationsprocessen 
Socialisationsprocessen handlar om anammandet av omgivningens sociala normer, 
värderingar, kategoriseringar osv. I socialpsykologiska sammanhang skiljer man mellan 
primär och sekundär socialisation. Den primära socialisation sker under den tidigaste 
barndomen och det är under den perioden barnen antar de normer och värderingar som det 
omgivande samhället förmedlar (Ilicki 1988, s. 98). Men det är egentligen den sekundera 
socialisation som jag är intresserad av i det här arbetet. Den sekundära socialisationen äger 
rum efter den primära och den är: 
 

”…detsamma som internaliseringen av institutionella eller på institutioner 
baserade ”undervärldar” [och] … detsamma som förvärvandet av rollspecifik 
kunskap.Sekundär socialisation kräver att man inhämtar rollspecifika ordförråd, 
vilket … innebär internalisering av semantiska fält som strukturerar rutinmässiga 
tolkningar och handlingar inom ett institutionellt område.”(ibid., s. 98) 
 

Den sekundära socialisationen betonar betydelsen av språket som ett kommunikationsmedium. 
Det är bara genom språket som vår verklighet ordnas i bestämda klasser eller kategorier av 
såväl fysiska som sociala företeelser, dvs. det är språket som i stort styr vår sätt att uppleva vår 
sociala verklighet (ibid., s. 100). Språket är dessutom ett samhälleligt institutionaliserat 
system, enligt Israel, (se Ilicki 1988, s.99) eftersom det innehåller historiska erfarenheter och 
förmedlar dessa erfarenheter till alla som lär sig detta språk. Men när det händer stora 
förändringar i ens liv, t.ex. i migrationssammanhang, måste man oftast omdefiniera hela sin 
sociala omgivning. Om de förändringarna är så stora att de förändrar även ens person, 
fullständigt eller nästan fullständigt, kan man prata om resocialisation (ibid., s. 100). 
Resocialisationen liknar mycket den primära socialisationen med den skillnaden att i den 
primära socialisationen börjar man från "ingenting" medan resocialisation först måste upplösa 
den tidigare strukturen och ersättas med en ny. 
 
Den här undersökningen handlar inte bara om invandrarnas läsning och informationsbehov 
utan även om de processer som äger rum när en individ förvandlas till en accepterad och 
engagerad medlem i ett nytt samhälle. Vilket samband finns det mellan läsning och 
informationsinhämtning på svenska för en individs socialisation eller, i värsta fall 
resocialisation? Kan detta påverka invandrarnas sätt att uppleva sina nationella identiteter 
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(bl.a. synen på invandrare i svenska medier - negativ identitet) eller att känna sig mer som 
medlemmar i det nya samhället? 
 

4 5 Identitet 
Att undersöka invandrarnas, särskilt första generations, förändringar under en längre period i 
det nya landet, innebär också att förstå alla nya problem och samhällsstrukturer som dessa 
människors måste ta itu med. Ofta möter de ett helt annorlunda samhälle, de måste skapa nya 
sociala strukturer så olika de som de är vana vid, de måste lära sig nya kulturella koder, ett helt 
nytt språk och, sist men inte minst, måste de skapa en helt ny identitet.  
 
Enligt national encyklopedin definieras identitet som ”självbild, medvetenhet om sig själv som 
en unik individ”. En personlig identitet grundar sig bl.a. på jagets kontinuitet som innebär att 
ens existens har kontinuitet trots stora förändringar i livet och jagets integritet som innebär att 
det finns bara ett jag. 
 
Erik Homburger Erikson använder sig av följande definition av begreppet identitet: 
”Den medvetna känslan av att ha en personlig identitet grundar sig på två samtidiga 
iakttagelser: man märker att ens existens har sammanhang och kontinuitet i tid och rum, och 
man märker att andra också uppfattar ens sammanhang och kontinuitet” (Erik Homburger 
Erikson 1977, citerat efter Söderlindh 1992, s. 55). 
 
Detta innebär att oavsett hur den yttre situationen förändras kommer en människa att förbli 
densamme både för sig själv och för människorna i sin omgivning. 
 
Det finns flera delidentiteter, enligt Elsie Söderlindh, såsom könsidentitet, kulturell identitet, 
yrkesidentitet, social identitet, intellektuell identitet (begåvning) osv. 
 
För att bibehålla sin identitet måste man hela tiden förstärka den. Vid invandringen förändras 
hela individens tillvaro. Människorna rycks bort från den miljön där de fick den sociala, 
kulturella, intellektuella identiteten bekräftad. Den växelverkan mellan yttervärldens spegling 
av ens inre och ens egna upplevelser stämmer inte längre eftersom man slutar att bli en unik 
individ. Elsie Söderlindh kallar detta ”att förlora speglarna” (ibid., s. 57). 
 
Egentligen handlar inte detta att förlora speglarna för gott, utan om att få nya istället. I de nya 
spegelbilderna förvandlas man till en i ett kollektiv, och får kollektivets egenskaper tillskrivna. 
En människa reduceras, blir mindre värd, ifrågasätts. Då börjar man åka fram och tillbaka 
mellan olika känslor som över- och underlägsenhet samt utåtvändhet i form av protest, 
aggressivitet och inåtvändhet i form av passivitet, isolering och depression. 
 
Elsie Söderlindh kallar den här processen för invandringskris och delar krisförloppet in i två 
skeenden varje bestående av två faser (ibid., s. 23): 
 
 
Krisens akuta skede 
1.Chockfasen 
2.Reaktionsfasen 
 
Krisens bearbetningsskede 
3.Reparationsfasen 
4.Nyorienteringsfasen 
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Även om det finns enorma skillnader med tanke på typ av invandring (flyktingar eller 
arbetskraftinvandring), finns det även vissa likheter. Detta är att invandring (eller utvandring) 
inte lämnar någon oberörd. Invandringskrisen, bortsett avsaknaden av välkända miljön, 
utmärks även av rädslan om identitetsförändring. 
 
Som jag tidigare nämnt består en människas identitet av två bilder: den yttre identitet som får 
bekräftelse genom andra människors uppfattning detta är du och den inre identiteten, dvs. 
egna upplevelsen detta är jag(ibid., s. 57). 
 
Även om invandrarnas speglar försvinner, deras omgivning förändras och människor som 
bekräftar deras identitet inte finns längre i deras närhet behåller ändå varje människa en bild, 
en uppfattning om sin personlighet. Däremot sker det en förändring i invandrarnas självbild: 
Sådan är jag blir mer och mer sådan var jag förr i tiden.  
 
Under den första fasen, i en ny social omgivning med sina egna speglar, söker sig många 
invandrare till sina landsmän eftersom det bara är de som kan bekräfta deras identitet, det är 
bara de som kan upprätthålla deras egen spegelbild. Sett utifrån identitetsförändring och 
anpassning kan vi betrakta invandrarnas utanförskap och slutenhet i sin egen grupp nästan som 
en nödvändig övergång från den gamla till den nya identiteten. 
 
Värdsamhället är inte helt utan speglar men dessa speglar upplevs ofta som generaliserande 
och kan knappast bidra till ett positivt identitetsskapande. 
 

”Den nya spegelbilden visar honom vem han är: en i ett kollektiv, invandraren, 
eller turken, greken, jugoslaven. Den nya spegelbilden räknar mest med 
nationaliteter. … I värsta fall har han också kollektivets egenskaper: är han 
afrikan är han förstås musikalisk, är han finne super han, som orientalisk man 
misshandlar han sin fru, som orientalisk kvinna är hon gravt okunnig, hunsad och 
instängd av sin man. Man har konstiga vanor och värderingar och en underlig 
religion.” (ibid., s. 58-59) 

 
Under denna fas försöker man upprätthålla alla beteendemönster som bevisar att man är den 
man säger sig vara. Tidningsläsning tillhör sådana livsmönster och avbrott med detta skulle för 
många innebära en identitetsförändring. Tidningsläsning i det här fallet handlar inte om att 
skapa nya speglar. Man får inte genom tidningsläsning bekräftelse från den nya omgivningen 
om sin kulturella, intellektuella, sociala eller yrkesidentitet. Man kan bara upprätthålla sin 
högst privata upplevelse att man är den man har alltid varit. Då slutar man bli sådan som den 
nya omgivningen ser en som. 
 
Genom tidningsläsning försöker man förstärka sin inre identitet. Ju ”konstigare” spegelbilden 
från omgivningen blir, desto större behov har man om att bibehålla sin självbild. 
 
I detta kapitel har jag introducerat idéer och begrepp som har väglett både 
integrationsforskning och integrationspolitik. I dagsläget är dock integrationsbegreppet det 
mest använda både inom forskning och inom politik. I nästa kapitel kommer den teoretiska 
grunden för denna uppsats att byggas just kring integrationsbegreppet. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 
Mina teoretiska utgångspunkter är sociologens och integrationsforskarens Alberto Diaz 
integrationsteori samt Lars Höglunds och Olle Perssons teori om informationsbehov. 
 

5.1 Integration 
Studiet av informationsfrågor ställer den som vill forska inom området inför en rad problem. 
Det första är att finna en allmänt vedertagen och användbar definition av vad som egentligen 
avses med integration. I de studier jag gått igenom har jag funnit en rad olika definitioner. 
Charles Westin (1999) anger tre olika betydelser av begreppet integration i sitt lexikon över 
begrepp inom IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer. Begreppet används för 
att beskriva egenskaper och förhållande hos samhället, grupper och individer. 
 
I den första betydelsen används ordet integration för att beskriva egenskaper hos det sociala 
systemet (ibid., s. 55) dvs. samhället i dess helhet. Individer och grupper måste stå i samklang 
med samhället om man vill säga att samhället är integrerat. 
 
Integration i den andra betydelsen avser själva processen hur minoriteterna inlemmas i 
samhället vilket innebär att integration i denna bemärkelse bara är ett steg till assimilation. 
 
Integration i den sista, och för mina studier mest relevanta betydelsen introducerades i Sverige 
på 70–talet. Assimilering, den gamla och orealistiska invandrarpolitikens mål ersättes av 
integration. Integration uppfattades som en möjlighet för minoriteter att bibehålla sin 
kulturella identitet samtidigt som de inlemmas i majoritetssamhället. För att bättre beskriva 
förhållandet mellan etniska minoriteters bevarande av sin kulturella särprägel och deras 
inlemning i majoritetssamhälle använder jag migrations- och integrationsforskarens Charles 
Westins fyrfältstabell (ibid., s. 47). 
 
 

 
Inlemmade i majoritetssamhället offentliga sfär 

 

JA NEJ 

JA  
Integration 

 
Segregation 

 
 
 
 
Bibehållande av 
minoritetskulturens 
förhållningssätt i 
den privata sfären 
 
 
 

NEJ  
Assimilation 

 
Kreolisering 

Tabell 1: Westins fyrfältstabell om olika typer av inlemmade i majoritetssamhälle 
 
Integration är en social process mellan invandrare och samhället. Invandring innebär 
anpassning till ett nytt samhälle och på så sätt även till olika grupper i samhället. Vilka 
grupper invandraren blir medlem i påverkar i stort sätt hela hans/hennes integrationsprocess. 
En människa, enligt Nilsson (se Hedman & Eklund 1998) kan ses som både en individ med 
eget medvetande vilket styr hans handlande och som medlem i olika grupper. I frågan om 
integrationsprocessen handlar alla människor utifrån sitt eget medvetande, men 
grupptillhörigheten styr också mycket en individs beteende. 
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”Samhället är en övergripande värderam som enar och förenar människor, som 
förmedlar normer och traditioner över tid och gör dem oberoende av enskilda 
individer.” (ibid., s.67) 

 
Integration, enligt Diaz, innebär ett samspel mellan invandrare och det nya samhället där 
förhållande mellan integrationen och mångkulturalism inte får betraktas som antagonistisk: 
 

“In contrast to the concept of assimilation, we do not assume, therefore, that 
integration means the elimination of all differences in cultural and behavioural 
standards. For us, integration means the qualitative increase of participation of 
minority members in systems of social interaction and relations within the 
majority society.” (Diaz 1993, s. 7) 

 
Integrationsprocessen, enligt Diaz, äger rum i sju olika sfärer (ibid., s. 72-73): 
 
1. Ekonomisk integration definieras som invandrarnas införlivande i arbets- och näringslivet. 
För en individ betyder denna tillgång till inkomster och yrkespositioner. 
 
2. Social integration är invandrarens önskan att delta i samhällslivet. Denna integration 
innebär tillgång till ett socialt nätverk med infödda svenskar dvs. med arbetskamrater utanför 
arbetet, interaktion med svenskar i grannskapet osv. Diaz talar om tre olika plan där en ideal 
social integration kan uppnås. Först måste man vara nöjd på ett personligt plan, för det andra 
måste relationerna mellan invandraren och infödda svenskar vara konfliktfria och slutligen 
måste relationen mellan olika etniska grupper och majoritetsbefolkningen fungera. 
 
3. Politisk integration innebär tillgång till fullständiga rättigheter och fullt utövande av 
sociala och politiska medborgarroller samt deltagandet i den politiska processen. 
 
4. Kommunikativ integration handlar om invandrarnas tillgång till information och 
språkresurser 
 
5. Familjeintegration kan definieras som invandrarnas tillgång till sociala nätverk genom 
släktförhållande med infödda svenskar (blandäktenskap och samboförhållanden). 
 
6. Boendeintegration innebär ett etnisk blandat socialt nätverk och verksamhet i ett 
bostadsområde. Ideal boendeintegration handlar om att invandrare ska ha tillgång till samma 
bostäder som svenskar. Nuförtiden samlas invandrare ofta i de speciella områdena som på ett 
eller annat sätt inte är attraktiva för svenskar. 
 
7. Personlig integration innefattar alla andra integrationsområdena och handlar om en 
subjektiv bedömning hur stor tillfredställelse individen känner med sin roll och position i det 
svenska samhället.  
 
Hedi Bel Habib (se Kuusela 1993), forskare och expert vid dåvarande Statens Invandrarverk 
(nuvarande Migrationsverket) utgår ifrån Diaz integrationsteori och urskiljer också sju 
dimensioner i integrationsprocessen. De är: 
 
Arbetsmarknadsintegration 
Boendeintegration 
Kommunikativ integration 
Social integration 
Kulturell integration 
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Normativ integrering 
Politisk integrering 
… 
Arbetsmarknadsintegrering är enligt honom en nyckel till alla andra typer av invandrarnas 
integrering. Den viktigaste förutsättningen för detta är språket dvs. den kommunikativa 
integreringen 
 

”Kommunikativ integration definieras som invandrarnas tillgång till två typer 
av resurser: information och språkresurser. Dessa utgör huvudförutsättningen 
för arbetsmarknadsintegration och social integration. Bristande kunskaper i 
svenska språket hos grupper som bott en längre period i Sverige är ett synonym 
på låg kommunikativ integration.” (se Kuusela 1993, s.38) 

 
Den personliga integrationen är det primära i denna undersökning därför låter jag den finnas 
med i alla integrationsområden dvs. den personliga integration kommer att betraktas som en 
del av alla andra integrationstyperna. De fyra kategorier jag kommer att använda mig av i 
diskussionen är strukturell, social, politisk och kommunikativ integration. ( Jag kunde inte 
hitta några tydliga tecken på sambandet mellan tidningsläsning och familje- och 
boendeintegration, därför använder jag inte mig av två nämnda integrationsområdena). 
 

5.1.1 Strukturell integration 
Den strukturella integration innebär att invandrare ska ha samma tillträde till institutioner och 
organisationer (icke politiska), på arbetsmarkanden samt utbildningssystemet som infödda 
svenskar. Diaz definierar samma företeelse som ekonomisk integration ( SOU, 1996:55, s 85) 
medan Bel Habib kallar den för arbetsmarknadsintegration. Jag använder mig av Hedlund & 
Eklunds definition, men det finns inte några väsentliga skillnader mellan dem. Alla omfattar 
invandrarnas inlemmande i arbets- och näringslivet och på så sätt tillgång till socioekonomiska 
och ekonomiska resurser. Enligt Bel Habib är en framgångsrik arbetsmarknadsintegration 
nyckeln till integrationsprocessen som helhet och betyder oerhört mycket för 
majoritetsbefolkningens acceptans av immigranterna (Kuusela 1993, s. 37). 

5.1.2 Kommunikativ integration 
I den strukturella integrationen spelar kommunikation och språk en viktig roll. Man kan 
varken få arbete, tillgång till högre utbildningar eller engagera sig i olika organisationen i 
värdsamhället utan goda språkkunskaper. Genom språket utvecklar man ett socialt nätverk 
som går över egna etniska gränser. Dåliga kunskaper i svenska är en av de vanligaste 
orsakerna varför arbetslösheten drabbar i stor utsträckning invandrare, men det finns ju även 
andra orsaker som inte kommer att diskuteras i det här arbetet som t.ex. invandrares brytning 
eller arbetsgivarens negativa fördomar. Men det är inte endast språket som är avgörande för 
invandrarnas inträde på arbetsmarknaden. En annan sak som är gemensamt för många 
invandrare är att de är dåligt informerade även då när deras språkkunskaper är 
tillfredsställande. Hur kan man fortsätta utbilda sig och komplettera sina studier från utlandet, 
hur kan man försörja sig under studierna, vilket utbud av yrkesutbildningar och kurser finns i 
kommunen osv., är bara några av de vanligaste frågorna som många invandrare ställer. Med 
tanke på att hög arbetslöshet ofta paras med boendesegregation det är ju inte svårt att föreställa 
sig vilka svårigheter de personer har som vill skapa sig en ställning i samhället och vilket 
behov de har av information. Massmediernas och i synnerhet tidningarnas roll kommer vidare 
att diskuteras i uppsatsen och i samband med detta bibliotekets betydelse för den strukturella 
integration. 
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5.1.3 Politisk integration 
Politisk integration innebär att man erhåller politiska rättigheter men också att man utnyttjar 
dem. Redan efter fem i Sverige har invandrare rätt att rösta i kommunala val. Deltagande i val 
till landsting och riksdag är dock knutna till svenskt medborgarskap. Men även om man blivit 
svenskt medborgare och därmed erhållit rätten att deltaga i valen och på så sätt påverka är det 
inte säkert att mån också gör det. Diaz undersökning (s. 71) visar att deltagande bland 
utländskt födda medborgare är lägre än bland infödda svenskar.  
 
En förutsättning att delta i den demokratiska processen är att man behärskar språket 
(kommunikativ integration) men också att man tar del av informationen om de olika politiska 
alternativ som finns. Här spelar tidningsläsning en av de viktigaste källorna för 
informationssökning.  

5.1.4 Social integration 
Social integration innebär ”tillgång till ett svensk socialt nätverk genom vilket invandrare 
skaffar sig sociala kontakter: prestige, referenser, nätverk m.m.”. (Bel Habib, citerad i 
Kuusela, 1993, s. 38-39) Det är, enligt Diaz, invandrarnas önskan att delta i det nya samhället 
(1993, s. 124). 
 
Trots god vilja har man ibland svårt att skaffa sig kontakter med infödda svenskar särskilt om 
man är arbetslös och bor i en segregerad stadsdel. Därför understryker Bel Habib sambandet 
mellan ekonomisk dvs. strukturell och social integration. Social integration och ekonomisk 
integration förutsätter varandra. Det är egentligen sociala nätverk som spelar avgörande roll då 
det gäller att söka och få arbete. Många undersökningar visar att det varken är genom annonser 
eller via arbetsförmedlingen som människorna får arbete. Dessa svarar bara för 30 % av alla 
tillsättningar av tjänster medan resten, hela 70 %, beror på personliga kontakter och tips från 
släktingar och bekanta (Bel Habib i Kuusela1995, s. 39). Å andra sidan har många invandrare 
inget svenskt socialt nätverk vid sidan av arbetet. 
 
Det som Diaz och andra forskare på området velat undersöka är i hur hög grad man har 
kontakter med arbetskamrater utanför jobbet, med infödda i grannskapet osv. Diaz mäter 
social integration på tre olika nivåer. För det första mäter han social integration på ett 
personligt plan. Man måste vara nöjd på det personliga planet dvs. ha en fungerade identitet 
om man vill uppnå ideal social integration. För det andra, måste relationerna mellan 
invandraren och majoritetsbefolkningen fungera. Det är på denna punkt som den språkliga 
kommunikationen blir viktig. För att kunna kommunicera med medlemmar i 
majoritetssamhället måste man lära sig värdsamhällets språk och normer. McGuire och 
McDermott betonar vikten av kommunikation för invandrarens anpassning till det omgivande 
samhället (se Hedman & Eklund 1998, s. 69). Men majoritetssamhället måste också visa att 
det är tillgänglig för interaktion med invandrare.  
 
När man pratar om identitet brukar man avse identitet på två olika plan: individuell och 
kollektiv identitet. Man måste vara tillfreds på båda planen om man vill uppnå en hög grad av 
social integration. Invandraren måste, med andra ord, ha en positiv bild av majoritetens etniska 
grupp om man vill tillhöra denna. Integrationens tredje nivå handlar om goda eller åtminstone 
konfliktfria kontakter mellan olika etniska grupper och majoritetsbefolkningen. För att man 
skulle kunna uppnå ideal social integration, på alla dessa nivåer måste man behärska 
majoritetssamhällets språk. Goda språkkunskaper garanterar inte att man blir socialt integrerad 
i värdsamhället men det ökar möjligheten till kommunikation med värdsamhället som i sin tur 
kan leda till en ökad social integration. 
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Ett annat, bland samhällsmajoriteten utbrett synsätt på invandrarna, är att de inte vill acceptera 
det svenska levnadssättet. I stället, föredrar de att tillfredsställa sina sociala behov inom den 
egna etniska gruppen (ibid., s. 10). Invandrarna betraktas ofta som ”… the carriers of a 
modernisation project”. (ibid., s. 10) De invandrar ofta från traditionella samhällen och vill 
från början behålla samma strukturella, sociala och ekonomiska positioner i det nya samhället. 
Att det påståendet saknar all vetenskapligt grund visade Kirsti Kuusela i sina undersökningar 
om invandrare och boendesegregation (1993). 
 

5.2 Information 
 

5.2.1 Information och informationsbehov 
Nuförtiden används informationsbegreppet inom många discipliner och specialområden. Det 
finns minst ett 30-tal ämnen, enligt Machlup (se Höglund och Persson 1985, s. 42) där 
informationsbegreppet är centralt och intresset för informationsforskning fortsätter att öka. 
Innebörden i de flesta informationsdefinitioner, t o m den vardagliga, är meddelande.  
Inom Biblioteks- och Informationsvetenskap finns det ingen konsensus kring en definition av 
informationsbegreppet (Case, 2007). 
 
Forskning inom bibliotek och informationsvetenskap har under de senaste decennierna 
förskjutits från undersökning av själva informationen till studier av informationsanvändning 
dvs. från ett systemorienterat betraktelsesätt till ett mer användarorienterat synsätt. Denna 
forskning utgår från användaren både som en individ och en del av ett större kollektiv. I det 
följande avsnittet tänker jag inte djupare analysera förändring av informationsbehovets 
inriktning. Här tänker jag kortfattad sammanfatta några av modellerna och definitionerna av 
informationsbehov och beskriva informationsbehov i den bemärkelse som den kommer att 
användas i det här arbetet. 
 
Wilsons modell för informationssökningsbeteende (1981) har under längre tid betraktats som 
en av grundmodellerna i användarforskningen. Wilson placerar individen i centrum och utgår 
från att individen handlar och söker sig information utifrån sina fysiska, känslomässiga och 
kognitiva behov. 
 
Enligt Wilson speglas de kognitiva behoven mest i en individs arbetsroll och de uppgifter som 
denna person har att fylla i sin yrkesutövning (den behöver inte begränsas bara till arbetsroll). 
De affektiva behoven vilka ofta uppstår som ett resultat av de kognitiva och tvärtom, visar sig 
inte sällan som behov av uppskattning och självförvekligande. Det finns en stark koppling och 
interaktion mellan dem vilket kan leda till att misslyckande på någon av dessa tre plan kan 
utlösa de andra två slagen av behov. Samma individ, inom ett bredare perspektiv, måste också 
ses som en social varelse som samtidigt är medborgare i ett samhälle, innehavare av olika 
sociala roller och medlem i olika grupper. Wilson har arbetat fram en modell över faktorer 
som påverkar informationsökningsbeteende. Informationsbehovet blir inte alltid så lätt 
tillfredställt eftersom användaren stöter på olika barriärer eller hinder i sin 
informationssökning. Det kan vara personliga eller individuella, mellanmänskliga barriärer 
samt barriärer i miljön. 
 
Wilsons modell tar hänsyn till alla de faktorer som inte får glömmas bort i analysen av en så 
generell grupp som invandrade vuxna personer med utländsk bakgrund. Barriärerna, särskilt 
de mellanmänskliga men även de personliga, belyser invandrares informationssökning från en 
helt annan synvinkel än de andra informationssökningsmodellerna. Men det finns även en 
nackdel med den här modellen och det är att modellen inte analyserar informationssökningens 
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effekter. Målet för varje informationsökning är naturligtvist tillfredställande av vissa mer eller 
mindre konkreta informationsbehov, men man får inte glömma bort att det också finns ett 
sociokulturellt perspektiv på informationen. Information är en resurs för demokrati, kultur-
spridning och folkbildning och för invandrarnas integration i det svenska samhället. De är 
minst lika viktiga som informationsbehovets tillfredsställande. 
 
Höglund och Persson (1985) har arbetat fram en modell som definierar information som 
”potentiellt relevanta data”. Problemlösningssituation är deras utgångspunkt vilket i sin tur 
formar behov för externa fakta och argument (ibid., s. 43). Ett nästan likadant perspektiv på 
informationsbegreppet har Wersing och Windell (ibid., s. 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Höglund-Perssons modell för studium av informationsutnyttjande och dess effekter (1985, s. 94). 
 
De tre centrala begrepp i Höglund & Perssons modell är problemsituation och miljö, 
användarens personliga egenskaper samt informationens tillgänglighet och informationsutbud. 
”Individens kunskaper eller utbildning, kännedom om olika informationskällor, språkförmåga 
etc. är givetvis väsentliga resurser för informationsanvändning”. (Malmsjö 1989, s.80) 
 
Problemsituationen uppstår med konkreta arbetsuppgifter. Den är också beroende av 
individens (användarens) position i organisationen, miljön och klimatet i vilket användaren 
befinner sig. Såna variabler är inte användbara i min undersökning eftersom 
informationssökning i tidningar och tidskrifter (periodika) inte bara handlar om 
problemlösning. 
 
I det följande kommer jag att använda mig av Orrs indelning. Informationsbehovet, kan 
beskrivas med avseende på ämnesinnehåll, tillgänglighet, svårighetsgrad, bearbetningsnivå, 
tillförlitlighet mm. Beroende på behovets kontinuitet kan man tala om regelbundna och 
tillfälliga behov (Höglund och Persson 1985, s. 45). 
 
De regelbundna behoven kan innebära att man söker information för att hålla sig uppdaterad 
inom sitt område och att man skaffar sig information för de dagliga arbetsrutinerna. Här 
tillhör: 
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- Aktuell bevakning - att hålla sig ajour med nyheter. Information för daglig bruk - att få 
tag i uppgifter som behövs löpande, tex. handböcker, tekniska data, metoder etc. 

- Stimulans – att få uppslag och nya idéer. 
- Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kolleger. 

 
De särskilda/tillfälliga behoven utmärks av att de främst uppstår när man behöver material 
för orientering inom ett nytt område, friska upp gamla kunskaper samt när man behöver 
kunskap av specialister för att lösa ett problem. De är: 

- Retrospektiva sökningar – att lära känna tidigare arbeten inom området. 
- Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper. 
- Konsultation – att få färdiga lösningar eller expertråd (ibid., s. 43). 

 
Informationssökning i samband med arbets- eller studieuppgift betraktar jag som de tillfälliga 
behoven. All annan informationsökning inom ett visst område som användaren intresserar sig 
för under en längre period (har kanske till och med koppling till arbete eller utbildning från 
hemlandet) betraktar jag som de regelbundna behoven. Hit hör även läsning av periodika när 
användaren bara vill hålla sig samhällsorienterad dvs. ajour med nyheter. 

5.2.2 Informationsbehov enligt Höglund & Persson 
Höglund diskuterar informationsbehov utifrån problemsituationen. Höglund & Persson menar 
vidare att en central egenskap i problemsituationen för användaren är osäkerhet (ibid., s. 95). 
Osäkerheten betonas även hos Atkins i hans definition av informationsbehov. 
Informationsbehovet är enligt honom  
 

”… en funktion av en utifrån betingad osäkerhet, som följer av en upplevd 
skillnad mellan en individs aktuella kännedom om förhållanden i omgivningen 
och ett mål som individen försöker uppnå.” (citerad i Höglund och Persson 
1985, s. 44) 
 

Informationssökning är, enligt honom, närmast kopplad till vissa professioner där personen i 
sitt dagliga arbete är beroende av informationen. Arbetsuppgiften är avgörande för 
informationsbehovet, men Höglund och Persson diskuterar även andra faktorer som har starkt 
samband med informationssökning och informationsanvändning. Dessa är individens 
egenskaper, informationstillgänglighet och medvetenhet om informationsbehov. Upplevda 
behov av information är en faktor som inte mycket betonas hos Wilson (1981) eller några 
andra forskare inom ämnet, men kan vara avgörande för invandrarnas informationssökning i 
den svenska pressen och deras informationsanvändning.  
 
Personliga egenskaper är den andra faktorn som påverkar informationssökning hos mina 
informanter. Personerna i min undersökning har tillbringat en stor del av sitt liv i ett annat 
land, de har studerat, jobbat, skapat vanor som påverkar deras informationssökning. Det finns 
en hel rad faktorer som skulle kunna diskuteras i samband med deras bakgrund som påverkar 
även deras informationsbehov, men en sådan undersökning går utanför ramarna för det här 
arbetet.  
 
Enligt Höglund och Persson är innebörden i begreppet ”personliga egenskaper” individens 
bakgrund, ålder, kön, utbildning men även kommunikationsförmåga och motivation. Jag anser 
som mer passande att i stället för ”personliga egenskaper” använda mig av begreppet 
”individuella bakgrundsvariabler” då flera av faktorer som ingår i min modell bygger på 
respondenternas subjektiva uppfattning av t.ex. medievanor från hemlandet. Då en av möjliga 
effekter med tidningsläsning är integration anser jag ordet ”variabel” lämpligare. Det ordet 



 27 

betonar att det handlar om något som är föränderlig, precis som integration handlar om en 
process. 
 
 Höglunds definition innebär inte att informationsanvändning direkt betyder en ökad säkerhet 
eller kunskapstillskott dvs. informationen behöver inte reducera osäkerhet (Höglund och 
Persson 1985, s. 43). 
 

5.2.3 En möjlig modell för informationsutnyttjande: 
Jag har redan presenterat Höglunds modell för informationsutnyttjande. Modellen riktar sig till 
ett företagsbibliotek och var inte användbar i sin helhet för min undersökning. Här presenteras 
modellen med alla anpassningar för min målgrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Modifierad Höglund-Perssons modell för informationssökning och informationsutnyttjande 
 
 
Problemsituationen och miljö 
Problemsituationen är det centrala begreppet för att förstå hur informationsbehov uppstår och 
den kan beskrivas med hjälp av olika variabler. Några exempel på sådana variabler kan vara 
arbets- eller andra uppgifter, fritidsintresse samt andra variabler som beskriver användarnas 
problemsituation. Här behandlas även språkinlärning och språkträning som är ett uttryckt 
behov hos många användare, trots att detta behov inte är inriktat på konkret problemlösning. 
 
Individuella bakgrundsvariabler 
I sin informationssökning uppvisar invandrare stora variationer beroende på ett antal faktorer. 
Vissa av dessa faktorer är gemensamma för alla människor som t. ex utbildning, ålder och 
kön. Dessutom hör också kommunikationsförmåga och andra personliga egenskaper hit såsom 
kunskap om källor, motivation osv.(ibid., s.95). Jag kommer att ägna mest tid åt analys hur de 
vanliga sociologiska kategorierna: kön, utbildning och ålder samt de, för invandrare specifika 
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kategorier: vistelsetid i landet och ålder vid invandring, påverkar invandrarnas 
informationsbehov. Av de andra egenskaperna kommer jag också att undersöka invandrarnas 
motivation att söka information, deras medievanor från hemlandet och kunskaper i svenska  
 
Informationstillgänglighet 
Informationsutbud och informationstillgänglighet är en tredje typ av faktorer viktiga för 
informationsbehov. Många forskare anser att tillgängligheten går före kvaliteten eftersom det 
finns en stark koppling mellan tillgänglighet och utnyttjande. (se Höglund och Persson 1985, 
s. 87) Med tillgängligheten anses först fysisk tillgänglighet dvs. tillgången till information men 
kan avse även psykisk tillgänglighet som innebär användarnas kännedom om att 
informationerna existerar, deras vana att använda olika källor osv. (ibid., s. 86). Som jag har 
sagt redan i metoddelen har jag inga hypoteser som behöver prövas men det kan förekomma 
att många invandrare saknar kännedom om informationskällor och sätten att söka information.  
  
Upplevda behov av information 
De tre första faktorerna i modellen dvs. problemsituation, personliga egenskaper och 
informationstillgänglighet påverkar hur man upplever sitt behov av information och om 
ansträngningarna i informationsökningsprocessen motsvarar det förväntade resultatet. 
 
Informationsutnyttjande 
Informationsanvändning handlar om förhållandet mellan informationsutnyttjandet och 
produktiviteten, om effekterna av informationsanvändningen (ibid., s. 90). Eftersom jag 
undersöker folkbibliotek och inte företagsbibliotek som Lars Höglund, kan inte effekterna 
mätas genom produktivitet. Målen med tidningsläsning och informationsutnyttjande hos 
invandrare kan vara av en annan karaktär t.ex. att vara samhällsorienterad, hålla sig a jour med 
nyheterna inom sitt ämne vilket slutligen leder till att de lättare blir integrerade i det svenska 
samhället. Det sistnämnda kan även ses som en effekt av det föregående och kommer lite 
närmare att behandlas i analysdelen.  
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6 RESULTAT 
 
Här presenteras resultat av mina intervjuer. Intervjuerna redovisas separat. Frågorna var 
ordnade efter temaområden och svaren presenteras i samma ordning.  
 

6.1 Intervju nr.1-Ante 
Ante kommer från forna Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina. Han flyttade till Sverige i 
slutet på 60-talet, 36 år gammal. Idag är han 72 år. På den tiden, påpekar han, var det väldigt 
lätt att få jobb. ”Själv började jag jobba redan andra dagen efter ankomsten, på SKF i Gamle 
Stan.” 
Där jobbade han sedan i 27 år. 
Ante avslutade en gymnasial teknisk utbildning i hemlandet och jobbade på ett flertal företag 
innan han flyttade till Sverige. 
 
Medievanor från hemlandet 
Det fanns ett begränsat utbud av periodika, i synnerhet dagstidningar, i forna Jugoslavien på 
50- och 60-talet. Han som de flesta andra läste Oslobodjenje, en dagstidning som man kan läsa 
även här på biblioteket. På den tiden i Jugoslavien kunde man inte prenumerera på några 
tidningar utan bara köpa lösnummer eller läsa på biblioteket om man bodde i en stad. Däremot 
var tidningarna väldigt billiga och lätt tillgängliga. 
Av tidskrifter läste han veckotidningar Svijet (Sarajevo), Politika och Vjesnik (Zagreb) som 
var ett sorts nyhetsmagasin. De flesta tidningarna var rikstäckande. 
 
På min fråga vilken information han sökte då och i vilket syfte svarade han att hans 
medievanor var väldigt annorlunda på den tiden. 
 

”Då var jag inte intresserad av ekonomi, inte alls. Jag läste mest om kultur, olika 
berättelser eller kommentarer, om författarna… vi läste mycket i skolan. 
Dessutom gillade jag sport och tekniska ämnen och slukade allt som hade med 
detta att göra”.  
 

Ofta sökte han information till skolarbete. Många lärare, särskilt språklärare, använde 
tidningsartiklar i sin undervisning. Dessutom läste han om de ämnen som intresserade honom 
då såsom teknik, sport, politik och även medicin. Han läste mycket och ville lära sig nya saker 
och så är det även idag. ”Jag läser mycket och blir trött av läsning på kvällarna så att jag inte 
kan somna. Men jag kan inte låta bli att inte läsa”. 
 
Motivation bakom invandrarnas läsning av periodika på svenska  
Tidningsläsning på svenska var inte jobbrelaterad. ”Jag behövde inte någon speciell 
information för att utföra jobbet” svarade han på min fråga varför han började läsa periodika 
på svenska. Han ansåg att han hade haft mer än tillräckliga yrkeskunskaper för den typ av jobb 
han sysslade med då. Däremot ville han utvecklas mer som person ”Jag tror att man har nytta 
för sig själv…jag känner mig upplyst och nöjd”.  
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Ante är nöjd i allmänhet med både tidningsrummets bestånd och öppettider. Han upplever att 
det finns ganska stort utbud av svenska tidningar. De är välplacerade och han har inga problem 
att hitta dem i hyllan. Att vissa tidningar ofta är utlånade och att man ibland måste vänta tills 
de blir lediga är inte heller något irritationsmoment för honom. Även personalen upplever han 
som trevlig men de kan inte hindra att vissa tidningar och bilagor försvinner, sa han om 
faktumet att vissa tidningar hålls bakom disken. 
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Strukturell integration  
Tidningsläsning har aldrig spelat någon roll för honom när det gällde jobbyte. Han var redan i 
36-årsålder när han flyttade till Sverige och hade mer utbildning än det krävdes för jobbet. 
Han har aldrig bytt jobb och dessutom kände han inga som fått jobb genom en annons i en 
tidning. Den viktigaste förutsättningen för att kunna byta jobb var att ha personliga kontakter 
och det saknade han själv. 
Han betonade att det var så i hans fall på grund av hans ålder vid ankomsten och andra 
omständigheter. Han anser dock att tidningsläsning är väldigt viktigt ändå om man vill planera 
sin framtid. 
 

”Det var inte så i mitt fall men det är säkert att man genom tidningar får 
upplysningar om… vilka yrken som är aktuella, vad kommer att hända på 
arbetsmarknaden om tio år, vad man ska välja…” 

 
Kommunikativ integration 
Ante tror att tidningarna har hjälpt honom att lära sig språket. ”Om jag inte hade läst…”sa han 
utan att avsluta meningen som om det var väldigt svårt att tänka sig en sådan utveckling. 
I början fick alla anställda med utländsk bakgrund på SKF en kort språkundervisning. De fick 
240 timmar och fick avsluta jobbet en timme tidigare för att gå på kursen. 
 

”Men det var väldigt svårt att börja med svenska för att man inte kände någon 
konkret nytta av att lära sig språket. Man kunde inte använda svenska på jobbet, 
man pratade knappt med varandra, ...och sedan när man handlade i affären 
plockade man grejer utan att behöva säga ett enda ord, hemma pratade man sitt 
eget språk…Det var bara tack vare tidningar som jag började intressera mig för 
samhället och lära mig språket”. 
 

Han började läsa snart efter ankomsten till det nya landet. Han började med Kärnveden och 
PLS (På lätt svenska) samt vissa fackliga tidningar som han fick hemskickade. Dessa tidningar 
passade väl då för språket var ganska lätt och innehållet var aktuellt. De var verkligen 
anpassade till de som ville lära sig hur samhället fungerade, ansåg han, men de användes inte i 
svenskundervisning på något sätt. 
 
När det gällde fackliga tidningar, han var medlem i Metall, läste han dem länge för att 
innehållet var av särskilt intresse för honom. 
”Fackliga tidningar förstår jag bättre, de är lättare, man känner igen ord och termer” sa han om 
skillnaden mellan tidningarna han läste i början av sin vistelse i Sverige. 
 
Han visste att det var väldigt svårt att lära sig ett språk om man inte läser på det språket. Att 
läsa var ännu viktigare för honom som brukade tillbringa sina semestrar i hemlandet. Även 
idag i pensionsålder åker han ofta dit och stannar i flera månader. Han upplever att han 
förlorar väldigt mycket av sin svenska under de perioderna och då är det tidningar och andra 
medier såsom tv och radio som hjälper honom att ”komma tillbaka” i språket.  
 
Angående hur svårt var det att förstå språket i svenska tidningar svarade han att det för honom 
alltid har varit lättast att förstå fackliga tidningar samt vissa tekniska tidningar. Utöver de här 
tidningarna läste han mycket om ekonomi och där upplevde han DN som lite ”svårare”. 
Samtidigt upplever han dessa tidningar som en utmaning. ”Om man läser regelbundet och 
länge förstår man på slutet vad någonting betyder.” 
 
Politisk integration 
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Antes intressen ändrades mycket efter att han flyttat till Sverige. Han började intressera sig för 
helt andra ämnen som han upplevde som viktiga här i landet, som t.ex. ekonomi, skatter, 
priser, inflationen osv. De här intressena väcktes framför allt av medierna som tog upp sådana 
ämnen i sin rapportering. 
När det gällde politik var han aldrig särskilt intresserad av ämnet. Han upplever att han får 
tillräckligt med information om olika partiers ståndpunkter även om ”alla partier har ändrat sig 
mycket under årens lopp”. 
 

”Nej, jag har aldrig blivit intresserad av politik. Jag har bara varit intresserad av 
att sköta mitt jobb bäst möjligt och anpassa mig.” 
 

Därför har han aldrig blivit påverkad att ansluta sig till någon politisk eller icke politisk 
organisation. 
 
Social integration 
Ante ansåg att det alltid var svårt att ta kontakt med infödda svenskar. Han lyckades aldrig 
fördjupa kontakter med sina svenska arbetskamrater. Situationen för honom är ännu svårare nu 
när han är pensionär: 
 

”Jag har inte så mycket kontakter med svenskar, det är tack vare mina döttrar som 
är gifta med svenskar som jag pratar och har några kontakter överhuvudtaget, men 
det är inte tillräckligt.” 

 
På så sätt har tidningsläsning blivit ännu viktigare för honom nu än det var för flera år sedan. 
Att läsa på svenska gör att man inte glömmer ord och språket. 
 
Vardagsnytta för honom handlar om att vara upplyst om händelserna i landet i första hand. 
Dessutom handlar det även om små vardagssituationer såsom att köpa något billigt, åka 
någonstans osv. ”Då har man konkret nytta av tidningsläsning.” 
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6.2 Intervju nr.2 - Eeva 
Eeva jobbar som förskollärare och kommer ursprungligen från Finland. Hon var åtta år 1964 
när hon tillsammans med sin familj flyttade till Sverige. I Finland, innan hon flyttade till 
Sverige, gick hon i skolan bara ett år och lärde sig skriva och läsa på finska. All annan 
utbildning fick hon sedan här i Sverige.  
 
Medievanor från hemlandet 
Eftersom hon var så pass ung när hon bodde i Finland kunde hon inte prata om sina egna 
medievanor. Däremot hade hon ganska klara minnen om sina föräldrars tidningsläsning. 
Hennes första minne handlade om en lokal tidning som hennes pappa prenumererade på och 
som de fick i en gemensam brevlåda i byn. De vanliga dagstidningarna fick de hemma i 
brevlådan medan andra veckotidningar fick man själv hämta i den gemensamma brevlådan. 
Hennes föräldrar var politiskt engagerade. De fick även en kommunistisk tidning hem men 
”några större minnen av detta, det har jag inte” sa hon.Dessutom hade hon ett svagt minne av 
en veckotidning som hette Seura, trodde hon, som i översättning betyder ungefär sällskap. Av 
svenska tidningar liknar den mest ICA-kuriren och innehåller matreceptet, olika händelser, 
reportage osv. 
 
Motivation bakom läsning på svenska 
Dagstidningarna läser Eeva för nyheternas skull: ”… för att hålla mig a jour med det som 
händer både här hemma och utomlands. Facktidningar läser jag för att jag är intresserad av 
frågor som gäller barn, skolbarn, omsorg, pedagogiska frågor och psykologi. Det hänger ihop 
med livet både utanför och inom jobbet. Det är frågor som man kan inte stänga av utan man 
måste hålla levande” svarade Eeva på min fråga om varför hon läser periodika på svenska. 
 
Eeva läser även på finska men upplever ofta att hennes språkkunskaper i finska inte räcker till 
i vissa ämnen. Det förekommer många nya ord som har ”med det nya Finland att göra”, sa 
hon, och som för henne är svåra att förstå. Därför föredrar hon svenska. 
Eeva tror på läsningens, i synnerhet tidningsläsningens, vikt för integrationsprocessen: ”Jag 
tycker, ju mer du läser oavsett vad du läser, även om det är så att du läser bara reklampelare, 
så är det kanske att någonting fastnar så småningom.” 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Eeva känner sig nöjd och tillfredställd med tidningsrummets utbud av svenska tidningar och 
tidskrifter. Hon har stor förståelse för vissa prioriteringar som biblioteket är tvungen att göra: 

 
”Jag förstår att man inte kan ta alla fackföreningarnas tidningar, det går inte. 
Biblioteket måste ha ett brett utbud och snävt samtidigt för att tillfredställa så 
många som möjligt, och jag tror att man gör det faktiskt”. 

 
De tidningarna hon inte hittar på biblioteket hittar hon på sin arbetsplats. Här tänker hon mest 
på facktidningar i pedagogik. När det gäller tidningarnas tillgänglighet upplever hon inte 
heller något bekymmer att vissa tidningar ofta är upptagna. Det finns alltid någon annan 
tidning som man kan bläddra i medan man väntar, sa hon, och tycker inte att man borde skaffa 
flera exemplar av de mest efterfrågade tidningarna. Hon föredrar istället flera olika tidningar 
än flera exemplar av samma tidning. 
 
Däremot när det gäller öppettiderna önskade hon sig lite längre öppethållande på kvällar. För 
henne är det mycket enklare att komma dit efter än före jobbet. Söndagsöppettiderna 12.00-
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16.00 passar inte henne för att hon har lite svårt att komma iväg på dagen: ”Om jag vill läsa en 
tidning då vill jag göra det ensam. Jag vill inte ha alla barnen springande runt omkring mig”. 
Sedan är det ganska dåliga öppettider på sommaren och julen, ansåg hon, men så är det 
överallt och tror inte att det här biblioteket avsevärt skiljer sig från de andra. 
 
Personalen och servicen överhuvudtaget är hon nöjd med: ”Det som jag frågat efter, har alltid 
funkat.” 
 
Strukturell integration 
Eeva känner ingen som fått jobb genom att läsa jobbannonser i tidningar. De flesta som har 
fått jobb, anser hon, har fått det via kontakter. Förut fanns det en intern platsjournal om man 
ville byta jobb inom samma arbetsgivare dvs. Göteborg kommun, men det finns inte längre. 
Hon tycker inte att tidningsläsning har påverkat henne vid val av yrket men hon kan tänka sig 
att för många är det intressant och betydelsefullt att läsa om situationen på arbetsmarknaden. 
Tidningsläsning ansåg hon inte heller av betydelse vid anslutning till en ickepolitisk 
organisation. Hon kände inga som har engagerat sig på det sättet. ”Det är mest genom 
kontakter eller annonsblad som kommer hem i brevlådan.” 
 
Kommunikativ integration 
Dagstidningarna började Eeva läsa först i tonåren. Då bodde hon med sin familj i Uddevalla 
och på hennes första tidning var Bohuslänningen. Även idag bläddrar hon i den här tidningen 
på biblioteket, men det är bara ”det kula” hon läser. ”Man känner igen platser och 
människorna.” 
 
Eeva gick nästan hela sin skolgång i Sverige så tidningsläsning var inte av betydelse vid 
hennes språkinlärning. Men hon kommer ihåg att det var väldigt viktigt för hennes föräldrar 
när de flyttade till Sverige och när hennes pappa började arbeta. 
 

”Pappa jobbade på varvet på den tiden och det var bara finnar där. Han lärde sig 
svenska via tidningar och TV. Min mamma har varit hemmafru och hennes 
svenska är fortfarande lite knakig men hon försöker titta på de svenska 
nyhetskanalerna för att förbättra språket. Hon köper även kvällstidningar i samma 
syfte.” 
 

Eeva tyckte att det finns stora skillnader vad det gäller språket i tidningarna/tidskrifterna. G-P, 
t.ex., är lättförståelig för henne medan hennes mamma förstår kvällstidningar bättre och anser 
G-P som lite svårare.  
 
Eeva betonar tidningsläsningens betydelse för alla som inte är födda och uppvuxna i Sverige: 
”Jag tycker att det är viktigt att läsa tidningar oavsett hur länge man bott i landet, både för att 
lära sig ett språk och för att hålla språket levande.”  
Man kan läsa en facktidning, anser hon, men det är dagstidningarna som gäller om man flyttat 
till ett annat land. 
 
Politisk integration 
För Eeva är det väldigt viktigt att hålla sig informerad om de politiska händelserna i landet. 
Tidningsläsning är den viktigaste informationskälla för henne eftersom ”man saknar oftast tid 
och ro att sätta sig framför TV:n” sa hon om sin prioritering av medierna. Dessutom kommer 
många program som har anknytning till politik för sent på kvällen, som tex. programmet  
8 dagar, anser hon. 
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På min fråga om tidningarna ger henne tillräcklig information för hennes politiska 
ställningstagande, var hon å andra sidan lite tveksam. 
”Tidningarna saknar en bredd, i alla fall de tidningarna som vi har här. Jag hade Arbetet förut, 
sedan kan man tycka att Arbetet blivit mer vänsterorienterad. G-P har blivit bättre när det 
gäller att bevaka de svaga i samhället, de är inte de allra bästa men bättre i alla fall.” sade hon 
om tidningarnas nyhetsbevakning. 
 
Samtidigt anser hon att man måste vara kritiskt och läsa selektivt det som står i tidningarna. 
Man måste försöka ”hitta en annan sida av nyheten” 

 
”Jag har redan en ståndpunkt eftersom jag är vuxen och den ståndpunkten kan 
man inte alltid hitta i tidningarna. Då är jag tvungen att vända mig till andra, 
kanske mindre tidningar som ger mig en annan sida av händelsen,.. eller 
budgeten,… eller arbetslösheten.” 
 

 De stora tidningarna uppfattar inte hon alltid som objektiva och ”ärliga” när det gäller 
nyhetsrapportering. 
 
Hon poängterade också de lokala tidningarnas betydelse: ”Jag tycker att det är jätte viktigt att 
läsa t.ex. när stadsdelsnämnden har sammanträde och vilka frågor de kommer att ta upp”. 
Eeva ville inte påstå att tidningarna har fått henne att engagera sig. Hennes engagemang har 
inte kommit genom tidningsläsning, utan genom hennes uppväxt. Men hon tror att man blir 
mer kritisk genom att läsa eller titta på alla debattprogram på TV. 
 
Om tidningarnas betydelse för politiskt engagemang sa hon: 
 

”Jag tror att människor som är politisk aktiva läser mycket. Jag tror att de är 
medvetna människor och att de måste läsa mer för att hålla sig a jour. Sedan 
hoppas jag att de läser så brett som möjligt.” 
 

Hon tror inte att människor har blivit politisk aktiva p.g.a. att de läst tidningar. 
 
Social integration 
Dagstidningarna, uppfattar hon, som en viktig leverantör av samtalsämnen oavsett på vilket 
språk samtalet förs. 
”I mitt arbetslag vädrar vi olika händelser i samhället, både utrikes- och inrikes” sa hon om 
betydelsen att bli informerad. 
 
Tidningsläsning har inte hjälpt henne att bli bättre integrerad i det svenska samhället, hon 
kände sig redan väl integrerad, men det betydde mycket för hennes föräldrar och nuvarande 
man: 
”Nej, inte i mitt fall. Men om jag ser på mina närmaste, har de blivit mer engagerade och 
aktiva och öppna för vad som händer i samhället.” 
 
Eeva upplever inte att hon har något praktisk nytta av tidningsläsning. Hon läser inte köp- och 
säljannonserna, TV-bilagor osv. Nytta, i så fall, upplever hon som nytta av att bli informerad 
överhuvudtaget. 
”Det är konstigt att komma till jobbet och inte veta om det hänt något WOW, något 
fruktansvärt.” 
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6.3 Intervju nr.3 - Viktoria 
Viktoria flyttade till Sverige 1976 som politisk flykting från Uruguay. Hon fick sin 
lärarexamen i Uruguay men har aldrig jobbat som lärare i Sverige. Hon har vidareutbildat sig 
till undersköterska och har jobbat många år inom vården. Sedan flera år tillbaka är hon 
pensionerad pga. en arbetsskada. Hon har jobbat på det lokala kulturhuset sedan många år 
tillbaka, mest ideellt, men har också blivit anställd i huset en kortare period. 
 
Medievanor från hemlandet 
Viktoria har alltid varit intresserad av sociala och politiska frågor. I Uruguay prenumererade 
hon på flera rikstäckande tidningar som hon fick hem i brevlådan. 
”Att inte öppna en tidning på morgonen var omöjligt för mig. Det var det första jag gjorde när 
jag vaknade” sa hon om den perioden i sitt liv. 
 
Det var politiska tidningar hon läste och de tillhörde hennes politiska parti. Man kunde inte 
läsa tidningar på biblioteket. Biblioteksverksamheten i allmänhet var inte utvecklad i Uruguay. 
Det fanns bara ett stort bibliotek i landet, centrala biblioteket i Montevideo. 
 
På min fråga viken information hon sökte i tidningarna då, svarade hon: 
”Jag var politisk aktiv, jobbade mycket inom politik men har intresserat mig även för övriga 
frågor t.ex. vad som händer inom kultur osv.” 
 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Viktoria började läsa svenska tidningar några månader efter ankomsten. Tanken var att lära sig 
språket och förstå landet man lever i. 
 
”Man måste veta vad som händer i ens omgivning, på olika plan, men framförallt i politiken” 
Medierna har stor makt och inflyttande över människorna, sa hon. Det finns ofta bara ensidig 
information så man måste vara väldigt vaken och kunna läsa mellan raderna för att kunna 
skaffa sig en åsikt.” 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Viktoria önskar sig fler tidningar från Sydamerika men förstår att biblioteket har knappa 
resurser. När det gäller svenska tidningar är hon nöjd med utbudet. Även hon kommenterade 
att vissa tidningar ligger bakom disken men har stor förståelse för detta. 
 
Viktoria tycker att tidningsrummet borde införskaffa flera exemplar av de mest utlånande 
tidningarna. När jag frågade henne vilka de är svarade hon: 
 

”Det finns egentligen två olika typer av människor som kommer hit. Vissa 
kommer för att läsa de vanligaste tidningarna såsom G-P, GT och Aftonbladet. 
Andra kommer för att läsa de stora seriösa tidningarna såsom Dagens Industri 
eller Svenska Dagbladet av vilka det bara finns ett exemplar i rummet.” 

Hon anser att tidningsrummet hade bättre öppethållande förr i tiden. Öppettiderna har minskat 
mycket, framför allt på helgarna, sa hon. Inte bara tidningsrummet utan i hela huset. Men hon 
tycket att det är fortfarande ganska bra under veckan, fram till kl. 19.00. 
 
Strukturell integration 
Även hon poängterar vikten av egna kontakter när man söker arbete. Alla som hon känner, 
även hennes son, har fått arbete via personliga kontakter. Att gå till AMS är meningslöst, 
tycker hon för man måste engagera sig själv. 
 



 36 

Det hjälper inte särskilt mycket att man läser jobbannonser i tidningarna. Man hittar inget jobb 
på det sättet, anser hon. Arbetsmarknaden är inte statisk, den förändras hela tiden. Att välja ett 
rätt yrke som verkligen kommer att behövas på arbetsmarknaden om flera år är ingen lätt 
uppgift. 
 
På frågan om tidningsläsning har påverkat henne att ansluta sig till någon icke politisk 
organisation svarade hon att så inte var fallet. 
”Jag pratar inte om mig själv, eftersom jag har mycket bestämda åsikter om vissa saker. Men 
jag känner några människor som anslöt sig till vissa hjälporganisationer via tidningsläsning” 
 
Kommunikativ integration 
Viktoria började läsa svenska tidningar redan några månader efter ankomsten till Sverige.  
Den första tidningen, som hon i början fick hemskickad, hette PLS eller På lätt svenska. Sedan 
fortsatte hon läsa GT vilken som, de flesta kvällstidningar, var skriven på ett enklare språk. 
Den var dessutom en lokal tidning. Så småningom rekommenderande lärarna i skolan att hon 
skulle börja med G-P. Den var ett bra läromedel och riktig bra kontakt med det svenska 
språket, berättade hon. 
 
Hennes läsvanor har förändrats mycket under åren. Hon läser inte längre samma tidningar, 
framför allt inte kvällstidningarna. Dessutom läser hon mycket mer skönlitteratur. Hon sa att 
hon äntligen fått ”kontakt med den svenska litteraturen”. 
 
Tidningsläsnings betydelse har inte blivit mindre. Hon läser fortfarande mycket både för att 
hålla sig informerad men även för att förbättra språket: 
”Om man läser lär man minst ett ord varje dag.” 
 
Politisk integration 
Tidningsläsning har alltid varit viktigt för hennes åsiktsbildning. Men för att vara 
välinformerad måste man läsa mycket mer än bara tidningar, sa hon. ”Man måste läsa 
faktaböcker samt skönlitterära böcker av svenska författare för att förstå sig på det här landet 
och människorna.” 
”Att ha tålamod och förståelse för varandra är ännu viktigare i dessa svåra tider när det hotas 
demokrati och freden i världen”, menar hon 
 
Hon tror att hon får tillräckligt med information om olika partiers ståndpunkter genom 
tidningsläsning. Men hon betonar igen hur viktigt det är att vara kritisk och selektiv vid 
tidningsläsning och informationsinhämtning. 
 
Når det gäller hennes politiska engagemang och tidningarnas roll i detta, är det inte längre 
aktuellt. En gång i tiden var hon väldigt politiskt engagerad men nu är hon sjukpensionerad 
och dessutom saknar hon ekonomiska resurser för att vara partimedlem. 
 
Social integration 
Vitoria bedömer som väldigt viktig behovet att bli informerad om händelserna i landet för att 
kunna samtala med infödda svenskar. Samtidigt säger hon att det inte är lätt att föra ”ett bra 
samtal” på vissa arbetsplatser. 
 
”När man jobbar inom vissa kvinnoyrken är det inte lätt att prata om vissa frågor. Man pratar 
om hemmet, gardinerna, julen, maten…men aldrig om något annat” 
När jag frågade henne om tidningsläsning har hjälpt henne att bli bättre integrerad i det 
svenska samhället, svarade hon: 
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”Jag anser mig inte integrerad av olika skäl men tidningsläsning har hjälpt mig att 
bättre förstå landet och människorna, det kan man säga. Varje land har sina egna 
koder, hur samhället fungerar, och dessa koder kan man bara lära sig genom 
tidningsläsning”. 
 

Nytta av tidningsläsning i vardagslivet tolkar hon som att bli informerad om händelserna i sin 
omgivning, i stort sett. Det viktigaste med tidningsläsning, sammanfattade hon på slutet, är att 
”behålla nyfikenheten”. 

6.4 Intervju nr.4 - Reza 
Reza är 37 år gammal och kommer ursprungligen från Iran. Han är gift och har bott i Sverige i 
nästan 15 år. Han har gymnasieutbildning från hemlandet och har sedan sin ankomst till 
Sverige jobbat på ett stort företag som maskinoperatör. Tidningsrummet besöker han flera 
gånger i veckan, oftast på kvällarna och helgerna. 
 
Medievanor från hemlandet 
Reza läste flera dagstidningar under tiden han bodde i Iran. Tidningarna, som var 
rikstäckande, var lättillgängliga och billiga. Man brukade köpa dem i kiosker och affärer. Reza 
prenumererade på två tidskrifter som han fick hemskickade. Han hade lite svagt minne vad de 
hette men kom ihåg att de handlade om teknik. De påminde honom lite om Illustrerad 
vetenskap. 
 
Informationen som han sökte då hade med hans intresse och utbildning att göra: 
”Jag sökte allt som hade med mitt yrke att göra, mest teknik, men jag var mycket intresserad 
av naturvetenskapliga tidskrifter överhuvudtaget.” 
 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Han svarade väldigt kortfattad på mina frågor om motivet bakom tidningsläsning på svenska. 
Han anser att det viktigaste med tidningsläsningen är språkutveckling. Det var därför han 
började läsa tidningar. Nu är det mest för att behålla språket och förbättra det ännu mer. 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Reza har inga svårigheter att hitta de tidningar och tidskrifter han ville läsa i Tidningsrummet. 
Han brukar leta själv och frågar inte så ofta personalen om hjälp men uppfattar de som 
hjälpsamma och vänliga: 
 

”Man kan lämna förslag om man önskar sig någon tidning de inte redan har. Jag 
har gjort detta några gånger. Biblioteket skaffar nya tidningar hela tiden, oftast 
efter önskemål och hjälper mycket om man söker information”. 

När det gäller tidningarnas/tidskrifternas tillgänglighet svarade han: 
 

”Det händer dock för ofta att tidskrifter som jag vill låna redan är utlånade. Ibland 
väntar jag men ibland saknar jag tålamod. Det kan dröja i timmar tills den person 
som läser den tidningen lämnar den ifrån sig. Då går jag till den närliggande 
Pressbyrå och köper samma tidning istället”. 

 
Han har inte råd att prenumerera på de tidskrifter han gillar bäst, men försöker köpa dem när 
ekonomi tillåter detta. Dessa tidskrifter är Teknikens värld, Illustrerad vetenskap och Må bra. 
Han är i övrigt nöjd med Tidningsrummets öppethållande. Men om han fick välja skulle det bli 
lite länge öppethållande på kvällar. 
 
Strukturell integration 
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Han fick inte sitt jobb genom att läsa i tidningarnas jobbannonser men anser ändå som väldigt 
viktigt att bli informerad om situationen på arbetsmarknaden. Jobbannonserna läser han hela 
tiden, särskilt när han har planer på att byta jobb. 
 
Tidningarna har inte påverkat honom vid valet av utbildning eller yrke: 

 
”Sedan barndomen visste jag att jag vill syssla med teknik. Detta har inte 
förändrats här i Sverige. Jag är tacksam att jag kan jobba med det jag verkligen 
gillar. Däremot tänker jag ibland att jag hade haft större möjligheter om jag hade 
varit född i det här landet”. 
 

Han upplever inte heller att tidningarna har påverkat honom att engagera sig på något sätt eller 
ansluta sig till någon icke-politisk organisation.  
 
Kommunikativ integration 
Reza började läsa svenska tidningar och tidskrifter för att han ville lära sig språket. Han bodde 
då i Norrland och läste lokala dagstidningar Dessutom läste han, som alla andra, PLS.  
Han började läsa tidningar redan under SFI-undervisningen. Han kom ihåg att det var på en 
lärares förslag: 
”Han trodde att vi kunde börja med lättare artiklar i Aftonbladet och Expressen. Språket i 
kvällstidningar var lättare att förstå än språket i dagstidningar”  
 
Dessa tidningar läser han inte idag. Han anser att hans språk har utvecklats sedan dess och att 
de inte längre är aktuella för honom, 
 
”Målet var språket när jag började med tidningsläsning. Och målet är fortfarande språket”, sa 
han om varför han läser tidningarna idag. 
 
Politisk integration 
Han uppfattar inte sig själv som väldigt intresserad av politik men förstår att det är en väldigt 
viktig del av samhällslivet: 
”Jag är inte så intresserad av politik men jag läser mycket tidningar ändå. Jag läser för att bli 
informerad” 
 
Reza påpekade att man pratar gärna politik på arbetsplatsen och då måste man kunna delta i 
samtalet. Det behöver inte vara så noggrann läsning, han hinner oftast inte med det. Istället 
brukar han snabbläsa och bläddra i dagstidningarna. Den del som intresserad honom mest och 
belyser bäst samhällsklimatet, är Insändare. 
 
När det gäller information om partiernas ståndpunkter i aktuella politiska frågor, tycker han att 
han är så informerad som han vill vara. Han anser sig inte väl informerad men tror ändå att 
han förstår vad de största partierna står för i de viktigaste valfrågorna. 
 
Tidningsläsning har aldrig påverkat honom mot att vilja ansluta sig till någon politisk 
organisation. 
 
Social integration 
Han har inte några kontakter med infödda svenskar utöver dem på sin arbetsplats. Även där 
jobbar många utlänningar, sa han. Men han förstår betydelsen av att var informerad om 
händelserna i landet. Det är det vanligaste samtalsämnet även bland invandrarna, påpekade 
han. 
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När jag frågade om tidningsläsning hjälpt honom till att bli bättre integrerad i det svenska 
samhället svarade han att han inte känner sig integrerad: 
 

”Man blir inte integrerad bara för att man läser tidningar. Jag känner mig inte 
integrerad, jag är en utlänning fortfarande. Det är som när man har en kronisk 
sjukdom, det gör ont i början, sedan man vänjer sig.” 

 
Att bli informerad om händelserna i staden, evenemang, aktuella erbjudanden via reklamer 
och annonser, upplever han som största fördel av tidningsläsning i vardagslivet. 
 

6.5 Intervju nr.5 - Matti 
Matti är 53 år gammal och kommer ursprungligen från Finland. Han har bott i Sverige sedan 
1972. Matti har gymnasieutbildning från Finland och jobbar som kabinvärld på Stena Line. 
Han är gift med en polsk kvinna. Tillsammans besöker de tidningsrummet flera gången i 
veckan. 
 
Medievanor från hemlandet 
Matti läste tidningarna Ilahti och Helsingforsbladet när han bodde i Finland. Dessa tidningar 
finns även på tidningsavdelningen, sa han men han är inte längre intresserad av dem. Utöver 
de finska dagstidningarna läste han även Newsweek. 
 
De tidningarna han läste under tiden han bodde i Finland, var lokala tidningar: 
 

”Jag läste mest lokala tidningar därför att jag inte hade tillgång till andra. Mina 
föräldrar prenumererade på dem. Jag kommer inte ihåg att det fanns tidningar 
tillgängliga på biblioteket i min hemort. Det är möjligt att de har funnits men jag 
har inte uppmärksammat detta.” 

 
Matti läser för att hålla sig informerad. Tidningsläsning hade inget med skolan eller arbetet att 
göra.  
 
Till frågan om vilken information han sökte svarade han att han alltid har varit intresserad av 
politik, social och ekonomisk utveckling men även teknik och vetenskap. 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Matti svarade att han läser tidningar/tidskrifter på svenska av samma anledning som han läste 
på finska. Han läser för att hålla sig uppdaterad, sa han. 
 
På frågan vad tidningsläsning har för nytta i vardagsliver svarade han: 
”Själva saken att man läser gör att man engagerar sig i saker som man annars inte skulle känna 
till. Att läsa tidningar betyder att man håller tankeverksamheten igång”. 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Matti är i allmänheten nöjd med både medieutbudet och öppettiderna. Han brukar klara sig 
själv i tidningsrummet och frågar inte personalen eller andra besökare om hjälp. 
 
Han har förståelse för bibliotekets prioriteringar av tidningar och tidskrifter: 
”Man måste alltid ställa frågan hur mycket det kostar och varifrån kommer pengarna. Det blir 
kanske bara några få som läser vissa tidningar/tidskrifter fast det kostar jättemycket att skaffa 
dem”. 
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Som de flesta andra informanter har han önskat sig flera exemplar av de populäraste 
tidningarna. Det varierar bara vad olika personer uppfattar som de mest efterfrågade tidningar. 
En sådan tidning som han hade önskat sig i flera exemplar är Dagens Industri. 
 
Matti hade inte tänkt på tidningarnas uppställning i rummet. Han hade aldrig svårigheter att 
hitta de tidningar han är intresserad av bl.a. för att de inte är så många. 
När jag frågade honom om han någonsin har framfört sina önskemål till personalen svarade 
han: 
”Nej, jag har inte direkt sagt något till personalen. De viktigaste svenska tidningarna och 
tidskrifterna finns ju här. Det finns egentligen mer än jag hinner läsa.” 
 
Det händer rätt så ofta att en tidning som han vill läsa är utlånad. När detta händer brukar han 
ta en kortare promenad i Kulturhuset eller närliggande köpcentrum eller läsa andra tidningar 
tills den första blir ledig igen. 
 
Strukturell integration 
Matti tror inte att tidningsläsning påverkar ens möjlighet att få eller byta jobb. Däremot, om 
man läser, är man bättre informerad och, möjligen, kan prestera bättre på en 
anställningsintervju, tror han. 
 
Tidningsläsning har inte heller spelat någon roll i hans val av yrket. Matti har varit anställd 
hos samma arbetsgivare i 22 år och har aldrig haft som målsättning att byta arbetsgivaren. 
Men när han sökte ett annat arbete handlade det mest om inofficiella vägar: 
”De kontakterna som jag har skaffat på jobbet har alltid varit avgörande för mig.” 
 
Matti har aldrig varit engagerad i någon icke-politisk organisation. 
 
Kommunikativ integration 
Svenska tidningar började han läsa redan i Finland, innan han flyttade till Sverige. De hade 
svenska i skolan och ibland köpte han även svenska dagstidningar, mest D N. I Sverige gick 
han aldrig på en språkkurs. 
 
Matti läser inte samma tidningar som han läste i början av sin vistelse i landet. Han har andra 
intressen nu än han hade då som nittonåring, bl.a. ekonomi. 
När det gäller tidningsläsning som leverantör av samtalsämnen men infödda svenskar tror han 
inte att det är av någon större betydelse: 
”Man pratat med kompisarna på jobbet om andra saker än de som står i tidningarna. Det gäller 
mera fritiden och resor, ofta är det lösprat, skoj, skämt osv.” 
 
Hur viktigt är det att vara samhällsinformerad beror, enligt honom, alltid på vilka personer 
man umgås med. 
 
Matti uppfattar inte sig själv som en person som aktivt deltar i samhällslivet och ”ser inte det 
som sin målsättning” sa han. 
När det gäller integrationsfrågan svarade han: 
 

”Jag tror att jag är integrerad i samhället så mycket som jag själ väljer att vara 
integrerad. Däremot måste man sätta en gräns hur mycket är det möjligt att vara 
integrerad överhuvudtaget” 
 

Han hade ingen konkret nytta av att vara informerad i vardagslivet utöver behovet att vara 
informerad i största allmänhet. 
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Politisk integration 
Matti försöker hålla sig informerad om politiska händelser i landet genom att läsa tidningar, 
titta på TV:s debattprogram och nyhetsmagasin samt lyssna på radio. 
 
Han tycker att det finns stort utbud av tidningar och att olika tidningar också har olika 
vinklingar i sin nyhetsrapportering. Därför måste man hålla sig a jour och läsa flera olika 
tidningar för att få en rätt verklighetsbild: 
 

”Jag läser olika tidningar. Jag har min egen uppfattning precis som tidningen har 
sin. Det är alltid roligt att veta vilken uppfattning olika skribenter har även om 
den är annorlunda än min egen uppfattning”. 

 
Matti upplever inte sig själv som så intresserad av politik. Han försöker inte skaffa sig 
uppfattningar om olika partiers ståndpunkter genom tidningsläsning. Det handlar mer om att 
bekräfta sina egna åsikter om var olika partier står i vissa frågor: 
”Jag har en viss känsla vad olika partier representerar. Jag tar inte så mycket intryck av det 
som händer inför valet utan tänker mera långsiktigt”. 
 
När jag ställde frågan om tidningsläsning betydelse för hans politiska engagemang svarade 
han att tidningsläsning aldrig har påverkat honom att engagera sig i ett parti. Men det hjälpte 
honom att engagera sig i en mer generell mening: 
”Man är helt enkelt intresserad av frågor som är aktuella just nu.” 
 
Social integration 
Matti känner inget större behov av umgänge med infödda svenskar men har dock dagliga 
kontakter med dem på sin arbetsplats. Han diskuterar sällan det som står i tidningarna med 
sina arbetskamrater utan deras samtal är oftast ”lösprat, skoj, skämt”. Matti deltar inte aktivt i 
samhällslivet även om han tycker att det är viktigt att vara informerad men då mest för sin 
egen skull.  
 
Mattis integrationsgrad är självvald eller som han själv uttrycker det: 
 

”Jag tror att jag är integrerad i samhället så mycket som jag själv vill vara 
integrerad, som jag själv väljer att vara integrerad.” 

 

6.6 Intervju nr.6 - Ahmed 
Ahmed kom till Sverige sommaren 1992, 29 år gammal. Han har gymnasieutbildning från 
Somalia, samt en treåring högskoleutbildning i arabisk litteratur och språk från Saudiarabien. 
Just nu läser han sin tredje termin på Handelshögskolan i Göteborg. Han är inte gift och 
besöker tidningsrummet flera gånger i månaden. 
 
Medievanor från hemlandet 
Ahmed berättade att det var väldigt begränsat utbud av tidningar och tidskrifter i Somalia. Han 
brukade läsa en rikstäckande dagstidning som var lättillgänglig och billig. Han brukade köpa 
den för att det var det vanligaste sättet att skaffa sig information.  
”Man kan inte prata om bibliotek i Somalia på den tiden på samma sätt som man gör i 
Sverige,” sa han  
 
Informationen han sökte då handlade mest om politik, sociala frågor, utveckling och kultur 
men han var i stort sätt intresserad av allt, påpekade han. 



 42 

 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Ahmed läser först och främst för att hålla sig ”a jour” med händelserna i värden. Han läser 
även för att fördjupa sig i ämnen som intresserar honom, först och främst –teknik. Nyttan av 
tidningsläsning på svenska ser han i sin språkutveckling. 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Ahmed tycker att tidningsrummet tillhandahåller Sveriges viktigaste tidningar och tidskrifter. 
Tidningarna är ämnesindelade på ett bra sätt och intressant uppställda. 
 
Att vissa tidningar finns bakom disken och lånas mot bibliotekets lånekort eller något annat 
dokument, upplever han inte som störande. På den ”gamla platsen”, där tidningen hade stått 
förut, står istället information om vad tidningen kan hittas numera.  
”Det är en bra lösning på stöldproblemet”, tycker han. 
 
Personalen är vänlig och trevlig men hjälp behöver han inte så ofta. 
Hans enda önskemål handlade om en arabisk tidning som ges ut i London - Al-Hajat. 
 
Strukturell information 
Ahmed känner ingen som fått jobb genom att läsa tidningsannonserna. Hans enda 
arbetserfarenhet består av ett vikariat på sex månader. Jobbet fick han via Arbetsförmedlingen. 
Han tror att man måste ha hög utbildning för att få ett jobb i Sverige. 
 
Innan han började på Handelshögskolan läste han ofta i tidningarnas jobbilaga,. Han var 
intresserad av ekonomi och visste att han ville jobba med det men är inte säkert att han 
verkligen hade börjat studera det om han hade vetat att det skulle bli så dåligt med jobb på 
arbetsmarknaden. 
 
Ahmed är inte medlem i någon svensk organisation, varken politisk eller icke-politisk. 
 
 
Kommunikativ integration 
Han började med tidningsläsning efter en ganska kort period i landet: 
 

”Jag började läsa dem, eller rättare sagt bläddra i dem, redan på 
flyktingförläggningen. Jag kollade mest bilderna och försökte begripa vad det 
var som stod under dem eller vad artikeln handlade om. Det var mest 
kvällstidningarna det handlade om, framförallt Expressen, eftersom språket var 
enklare i kvällstidningarna.” 

 
Det dröjde innan Ahmed började läsa även dagstidningar. Att läsa tidningar var det enda sättet 
att få information, sa han, och i detta syfte besökte han ofta huvudbiblioteket i Västerås. 
 
Tidningsartiklar använde han inte på de två lägsta nivåerna i svenskundervisningen: SFI och 
SAS. Först när han gick på gymnasiet började han få i uppdrag från sin svenska och 
samhällskunskapslärare att läsa och analysera vissa artiklar. 
 
Även idag läser han samma tidningar som han läste i början av sitt uppehåll i landet. Språket 
uppfattar han inte längre som svårt fast han fortfarande påstår att språket är lättare i 
kvällstidningar. 
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Ahmed har inga kontakter med infödda svenskar och han upplever tidningsläsning som ett sätt 
att träna sin svenska samtidigt som han håller sig a jour med händelserna i landet. För att få en 
bredare världsbild hjälper även tidningar på somaliska och arabiska. Han brukar jämföra 
svenska tidningar med tidningarna på sitt modersmål för att få en ”objektiv” världsbild. 
 
Politisk integration 
Ahmed anser att tidningarna är hans viktigaste informationskälla. Man behöver tid och rum för 
andra medier, men tidningar kan man läsa överallt. Dessutom är det ”alltid lättare med det 
skrivna ordet” tycker han. 
 
Han uppfattar sig själv inte som väl informerad och är inte engagerad i någon politisk 
organisation. Däremot är han ordförande i en somalisk organisation och genom 
tidningsläsning inhämtar han information viktig för den föreningens verksamhet. 
 
Han brukar inte läsa så noggrant och söker inte i dagstidningarna efter en viss information 
men läser gärna ledare och insändare: 
”Som invandrare läser jag ofta ledare och insändare. Då vet man vilken synpunkt majoriteten i 
samhället har”. 
 
Social integration 
”Man kan inte komma in i samhället om man inte är informerad om vad som händer där” sa 
han om informationsbetydelse. 
 
Ahmed umgås inte med infödda svenskar. Där räknar han inte de ”ytliga” kontakterna med 
sina skolkamrater. Trotts detta tycker han att man måste ha ett samtalsämne. 
”För mig är svenska tidningar och tidskrifter den enda källan för att förstå hur det svenska 
samhället fungerar” 
 
Aktuella händelser mest inom politik och ekonomi diskuterar han ofta även med sina 
invandrarkompisar. 
Ahmed var väldigt tveksam när jag ställde frågan om tidningsläsning hjälpe honom för att bli 
bättre integrerad i samhället.: 
”Njaa, en liten del. Så pass integrerad känner jag inte mig” 
 
Han tror inte att han har någon särskilt nytta av tidningsläsning i vardagslivet. 

6.7 Intervju nr.7 - Sead 
Sead kom till Sverige i våren 1993. Han kom som flykting från Bosnien och hamnade först på 
en flyktingsförläggning i mellersta Sverige. Efter några år, i samband med studierna, flyttade 
han till Göteborg där han har bott i drygt 8 år nu. 
Sead är 40 år gammal, gift och har två barn. Han läste litteraturvetenskap i Bosnien men hade 
ingen direkt användning för sin utbildning. I Sverige utbildade han sig till gymnasielärare i 
samhällskunskap och religion och sedan fyra år tillbaka jobbar han som högstadielärare i SO. 
 
Medievanor från hemlandet 
Sead läste dagstidningarna nästan dagligen. Han prenumererade inte på dem men köpte ofta 
lösnummer. Istället prenumererade han på flera tidskrifter såsom NIN, Vreme samt några 
facktidningar. 
 
Informationen han sökte i dagstidningarna handlade mest om politik och ekonomi. Han sa att 
han alltid har varit intresserad av sådana frågor och det var samma typ av information han 
sökte även i tidskrifterna: 
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”Jag ville hänga med och veta vad som händer i samhället och världen och så följde jag mina 
fackområden, i det här fallet litteraturhistoria och samtida litteratur på jugoslaviska språk.” 
 
Han läste nästan uteslutande rikstäckande tidningar. 
 
Dagstidningar köpte han men tidskrifter kunde han även läsa på biblioteket: 
”Det hände sällan att jag gick till biblioteket för att läsa tidningar och i så fall var det mest 
facktidningar.” 
 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Tidningarna och tidskrifterna på svenska läser han av samma anledning han läste på 
modersmålet i Bosnien. Den enda skillnaden är att han inte läser lika mycket facktidningar 
som han gjorde förr. 
 
På frågan om nyttan av tidningsläsning på svenska svarade han: 
 

”Förutom det jag tidigare sagt att hålla mig a jour med det som händer i landet 
och världen, tränar man sitt språk. Även om man klarar sig bra brukar det alltid 
finnas nya ord som man lär sig när man läser tidningar.” 
 

Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Sead tycker att utbudet av svenska tidningar och tidskrifter är tillfredställande. 
”Nu läser jag inte så värst många olika tidningar, det är mest G-P och ibland DN och SvD, 
men jag ser att det finns många andra” sa han om sina nuvarande läsvanor. 
 
Som de flesta andra informanter har han inga svårigheter att hitta den informationen han 
behöver. Han tycker om sättet hur tidningarna och tidskrifterna är exponerade i 
tidningsrummet. Ämnesindelningen passar väl i tidningsrummet, enligt honom, särskilt med 
tanke på att det kommer nya tidningar och tidskrifter varje dag. 
”Det blir svårt för en att ta reda på vilka de nya tidningarna är. Därför är det enklare med 
ämnesindelning än med alfabetisk indelning”. 
 
De tidningar som han brukar läsa är för det mesta tillgängliga när han besöker 
tidningsrummet. Ibland tycker han att det skulle ha varit bra med flera ex av de mest lästa 
tidningarna men annars är han nöjd. 
 
Vad det gäller tidningsrummets öppethållande önskar han sig lite längre på kvällarna: 
”Det är då man har mest tid att komma hit, förutom helgerna förstås. Men jag förstår att det är 
svårt med ekonomi och att det måste vara så.” 
 
 
Strukturell integration 
Sead läser regelbundet jobbannonser i dagstidningar samt visa facktidningar som han får 
hemskickade. 
”Jag läser G-P:s jobbilaga på torsdagar och söndagar även nu när jag har jobb. Jag vill hålla 
mig informerad om vilka jobb som efterfrågas på arbetsmarknaden.” 
 
Men han tror inte att tidningarna har påverkat honom vid hans val av utbildning/yrke. Han sa 
att han redan hade varit utbildad lärare när han kom till Sverige så han fortsatte bara med 
samma utbildning. 
 
Tidningsläsning har inte påverkat honom att ansluta sig till någon icke-politisk organisation. 
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Kommunikativ integration 
Svenska tidningar och tidskrifter började han läsa kort efter att han kom till Sverige: 
”Jag började läsa svenska tidningar så fort jag lärt mig språket tillräckligt för att kunna förstå 
det som stod i dem.” 
 
Redan på SFI började han läsa PLS, en enkel tidning med urval av nyheter från Sverige och 
utlandet. Artiklarna var särskild markerade, enligt svårighetsgraden i svenska., sa han. 
Sedan var det kvällstidningarna, de var enkla att förstå och till slut blev det dagstidningar. 
Svenska dagbladet var svårast att förstå. 
 
Nuförtiden läser han mest dagstidningarna: 
”Det var dem jag var intresserad av även då men de var lite svårare att förstå. Alltså så fort jag 
lärde mig språket läste jag det jag alltid har läst.” 
 
Sead anser att tidningarna var väldigt viktiga för hans språkutveckling. De är det fortfarande 
framför allt genom att man ständigt utökar sitt ordförråd, förbättrar sin svenska. 
 
Om språket i tidningarna tycker han: 
”Nu är det förstås lätt, när man lärt sig. Kvällstidningarna har lättare men tråkigare språk. Jag 
föredrar dagstidningar.” 
 
 
Politisk integration 
Sead har alltid varit intresserad av politik. Han följer den politiska utvecklingen i Sverige både 
genom att titta på TV och läsa tidningar. Svensk press ger en bra bild av det politiska läget i 
landet, tycker han. Särskild genom att läsa vissa artiklar såsom ledare och debattartiklar. 
 
Om hur mycket information får han om olika partiers ståndpunkter i aktuella politiska frågor 
säger han: 
 

”Så där, beroende på vad man läser. De flesta av våra tidningar är liberala och 
man brukar hitta det man söker. G-P har faktiskt blivit ganska bra att låta även 
andra, t.ex. sossar komma till tals”. 
 

Tidningsläsning har inte direkt påverkat honom att engagera sig politisk fast han förstår hur 
viktigt med engagemanget det är. Han är stödmedlem i Folkpartiet men han engagerar sig inte 
direkt: 
”Klart att tidningarna är viktiga för att få oss engagerade men det finns inte någon direkt 
koppling, åtminstone inte på kort sikt.” 
 
Social integration 
Sead anser att det är väldigt viktigt att vara informerad om händelserna i landet för att kunna 
samtala med svenskar. Han tycker också att även om man talar bra svenska måste man ha 
något att prata om: 
”Tidningarna levererar oss samtalsämnen, precis som andra medier, och det är en viktig del av 
vardagskommunikationen.” 
 
Han sa att det inte finns någon tvekan om tidningarna har hjälpt honom att bli bättre integrerad 
i det svenska samhället. Både genom att lära sig mer om landet men också genom att ha något 
gemensamt att prata om. 
 



 46 

Nyttan av tidningsläsningen i vardagslivet uppfattar han som en massa praktisk information, 
särskilt den från lokaldelen. Han uppfattar som ganska viktigt att vara informerad om 
händelserna i stan, men det viktigaste med tidningsläsning, enligt honom är: 
”Jag gillar att vara informerad om samhället, jag tycker att det är roligt att läsa tidningar, man 
lär sig så mycket” 

6.8 Intervju nr. 8 - Ali 
Ali kom till Sverige 1987 som flykting från Iran. Han var då gift och hade en dotter. Sedan 
tidigare hade han en högskoleutbildning från Storbritannien och hade jobbat på flera ledande 
poster på ett vattenverk i Iran. Efter ankomsten till Sverige fick han jobb som kemiingenjör 
vid Saab i Degerfors men blev sedan arbetslös. Vid tidpunkten för intervju var han anställd 
som lärare vid en folkhögskola.  
 
Medievanor från hemlandet 
Ali läste dagstidningar varje dag medan facktidningar läste han mer sällan, ungefär en gång i 
månaden. Informationen han sökte då handlade mest om politik, i synnerhet inrikespolitik: 
”Den politiska situationen i Iran var spänd, det var krig så jag följde utvecklingen” 
Ali prenumererade inte på dem för att man inte kunde göra det i Iran, han köpte lösnummer. 
Man kunde inte heller läsa dagstidningar på biblioteken. 
 
Ali läste mest rikstäckande tidningar såsom Kayhan och Hamshari. Han upplevde inte att de 
lokala tidningarna var av samma kvalité. 
 
Vad det gäller facktidningar läste han om det som hade med hans jobb att göra. Han var 
medlem i civilingenjörsförbundet och prenumererade på bl.a. på tidskriften Danistaniha som i 
översättningen ungefär betyder Vetenskapsvärld, och Newsweek. 
”Jag var ung och nyutbildad när jag bodde i Iran, jag var intresserad av allt som hände inom 
mitt område -vatten och vattenrening” 
 
Motivation bakom invandrarnas läsning på svenska 
Ali läser tidningar och tidskrifter på svenska för att han söker information om ämnen som 
intresserar honom: 
 

”Jag söker efter den information som jag inte kan hitta i tidningar på mitt språk. 
Man kan också jämföra information som finns i tidningar på olika språk, t.ex. 
svenska och persiska eller engelska.” 

 
Mest nytta av tidningsläsning på svenska har han för sin språkutveckling. Dessutom att man 
lär sig känna bättre samhället och befolkningen i Sverige, deras tradition och kultur. 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
Ali saknar inga tidningar eller tidskrifter i tidningsrummet. Han tycker att det är ganska lätt att 
hitta informationen om ämnen som intressera honom: 
”Jag tycker att det är lätt, jag är ofta här och är van vid den här platsen. Om man inte hittar kan 
man alltid fråga personalen” 
 
Vad det gäller dagstidningar måste man ofta vänta en stund innan de blir lediga, i synnerhet G-
P, men han inte anser att det är nödvändigt att skaffa flera exemplar av samma tidning 
När det var fråga om tidningsrummets öppettider önskade han sig lite längre på sommaren 
medan vinterns öppettider var han nöjd med. Samma gällde servicen på avdelningen. 
 
Strukturell integration 
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Ali tycke inte att tidningsläsning har hjälpt honom när han var arbetssökande.  
”Jag har aldrig hittat jobb genom annonser och jag känner ingen som fått jobb på det sättet” 
 
Dessutom tycker han att det är alldeles för få jobbannonser i tidningarna. Det finns många fler 
och det är mycket enklare att hitta på Internet. 
 
Han ansåg sig inte ha blivit påverkad av att läsa tidningar i sitt val av yrken eller att ansluta sig 
till något icke-politisk organisation. 
 
Kommunikativ integration 
Ali började läsa svenska tidningar och tidskrifter ungefär efter ett år i landet: 
” Först var det lokala tidningar i Degerfors och Aftonbladet. Jag var intresserad av det som 
hände i Degerfors, det var där jag bodde då. Aftonbladet var lättare att förstå, DN hade svårare 
språk.” 
 
Även idag läser han ofta Aftonbladet medan Degerfors tidning ersättes med en annan 
lokaltidning – Göteborgs-Posten. 
Ali anser att han lärde sig ganska mycket svenskan genom tidningsläsning. Han förstår detta 
bättre nu än han förstod då: 
”Det hjälpte, man kanske inte märkte det direkt men klart att det hjälpte. Man får information 
samtidigt som man lär sig språket, man gör två saker samtidigt.” 
I skolan använde han tidningen PLS. 
 
Vad det gäller språket i tidningarna tycker han bäst om kvällstidningarna där språket är lättast: 
Dessutom, menar han, handlar det mycket om hur mycket man känner om och är intresserad 
av ett ämne. 
 
Politisk integration 
Ali försöker hålla sig informerad om politiska händelser i landet. Han läser både politik och 
ekonomi i dagstidningarna och upplever att man får en bra bild av situationen i landet på det 
sättet. Han tittar även på TV men uppfattar tidningarna som sin viktigaste nyhetskälla. 
 
Han finner inte tillräckligt information om olika partiers ståndpunkter i aktuella politiska 
frågor i svenska tidningar: 
”De säger inte så mycket om det i tidningarna. När det är val då är det mycket sånt men inte 
annars.” 
 
Han kände sig inte påverkad av tidningsläsningen vad gäller politiskt engagemang. Han är inte 
politiskt aktiv. 
 
Social integration 
Ali betonar tidningarnas betydelse för social integration. På hans arbetspalts pratar man ofta 
om nyheter: 
”Om man inte läser tidningar hänger man inte med, man blir utanför i fikarummet.” 
 
Genom tidningsläsning lärde han sig mycket om det svenska samhället, kulturen, traditionen. 
Han lärde sig mycket även om själva integrationsprocessen. Praktisk nytta i vardagslivet 
handlar mest om att vara informerad om händelserna i staden, först och främst om sälj- och 
köpannonser.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

7.1 Bakgrund och informationssökning 
(Individuella bakgrundsvariabler)) 
 
Den grupp som blev intervjuad bestod av åtta personer, varav sex män och två kvinnor. Denna 
snäva könsfördelning motsvarar könsfördelningen i urvalsgruppen (sexton män och tre 
kvinnor). Sedan tidigare är det känt att män är flitigare tidningsläsare än kvinnor (se t.ex. 
Virtanens eller Municio och Meisaari - Polsa).  
 
En enkätundersökning som gjordes på Umeå stadsbibliotek hösten 2003 med avsikt att visa 
vilka som använder bibliotekets tidskrifter, hur de användes och i vilket syfte, visade att det 
finns skillnader i mäns och kvinnors läsning (se Biblioteksbladet 2005:06).Undersökningen 
visade att den typiska tidskriftsläsaren är man, mellan 20 och 40 år och studerande. 
 
Nu stämmer inte detta med min undersökningsgrupp då den största åldersgruppen bland mina 
informanter är betydligt äldre. Sex av åtta personer, var mellan 40 och 50 år gamla. Två 
personer var i en ålder över 70 år. Detta är inte så konstigt med tanke på att jag undersökte 
tidningsläsning och informationssökning bland första generations invandrare. (För vidare 
diskussion kring urvalsprincipen se metod.)  
 
Ålder verkade inte spela någon större roll för informanternas tidningsläsning och 
informationssökning. Den enda märkbara skillnaden var att de två äldre informanterna var mer 
kulturintresserade än de övriga. I vilket mån dock detta har med ålder att göra är svårt att 
utröna av min undersökning.  
 
Med tanke på det lilla underlag jag hade går det inte att dra några djupare slutsatser om könets 
betydelse för informationssökning men vissa tendenser kunde ändå urskiljas. 
 
Bland mina informanter visade sig kön spela en viss roll för deras val av ämnesområden. 
Kvinnliga informanter visade ett bredare intresse än manliga informanter. Männen läste mest 
ekonomi och politik men vissa intresserade sig även för teknik. Detta framkom även i deras 
intervjuer. I den skriftliga delen hade de däremot kryssat att de läser ibland om många fler 
ämnen såsom sport, fordon, historia och hobby. 
 
Kvinnorna var minst lika intresserade av politik och ekonomi som de manliga informanterna 
men läste mycket mer om psykologi, hälsa, litteratur och konst samt frågor som har med 
hemmet att göra. Att de visade minst lika stort intresse för politik har samband med deras 
politiska bakgrund och engagemang.  
 
Den andra urvalsprincipen var personernas vistelsetid i landet. Jag valde bara de som hade bott 
mer än tio år i landet, delvis för att försäkra mig att de behärskar språket, delvis för att kunna 
studera deras språkutveckling och dess roll för integration i ett diakroniskt perspektiv. 
Integration är en process som tar tid och då skall man vänta tills den fortskridit till den grad att 
den blir möjlig att studera.  
 
Mina undersökningspersoner har varit mer än 15 i Sverige. Den som kom sist kom hit 1993 
och den som varit här längst kom redan i slutet av 60-talet. En person kom till Sverige i 
grundskoleåldern medan de andra invandrade som vuxna.  
En annan viktig urvalsprincip var informanternas medievanor från hemlandet. Det visade sig 
att alla mina undersökta personer hade goda medievanor från sina hemländer men deras 
mediekonsumtion varierade beroende medieutbudet i respektive land 
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Även om jag hade som ambition att sprida utbildningsnivå mellan mina informanter visade det 
sig vara en svår uppgift. Sex av åtta hade någon form av eftergymnasial utbildning antingen 
från hemlandet eller Sverige eller bådadera. Några mer långtgående slutsatser är svårt att dra 
p.g.a. att högskoleutbildade personer var överrepresenterade i undersökningen. Det verkar 
dock som om vi kan urskilja en tendens till koncentration kring färre ämnesområden hos 
personer med högre utbildning. Detta borde dock undersökas vidare i en bredare och större 
urvalsgrupp.  
 
Vilka faktorer som påverkade informanternas medievanor i deras gamla hemländer ligger 
utanför ramen för denna undersökning. Det enda jag kunde konstatera var att alla, på ett eller 
annat sätt, hade goda medievanor sedan tidigare. Dessa vanor visade sig genom att alla läste 
regelbundet olika tidningar och tidskrifter. I den mån det var möjligt prenumererade några på 
vissa tidningar men detta skiljer sig mellan informanterna.  Nästan ingen av dem, med 
undantag för Sead, använde biblioteket som informationskälla. Detta är lätt att förstå med 
tanke på bibliotekets roll i samhället. Dessa goda medievanor från hemlandet kan förklaras 
med personernas utbildningsnivå – ju högre utbildning desto mer läser man. I Sverige 
bekräftas detta resultat av en tidigare nämnd undersökning (se Virtanen).  
 
Även om informanternas sociala status förändrades efter deras ankomst till Sverige bestod 
deras medievanor. Att söka sig till folkbiblioteket för att tillfredställa sina informationsbehov 
är ett naturligt val för många högutbildade invandrare. Mina informanter var inget undantag. 
Samtidigt ändrade många sina intresseområden efter ankomsten till Sverige. Några var mer 
intresserade av kultur och litteratur i sina hemländer men här blev andra ämnen mer aktuella, 
särskilt politik och ekonomi. Dessa ämnen var viktigare de första åren efter ankomsten medan 
så småningom verkade flera hitta tillbaka till sina gamla intressen.  
 

7.2 Bibliotekets utbud – Något för alla 
(Informationstillgänglighet och informationsutbud) 
 
Vad är det biblioteket har att erbjuda och på vilket sätt stimulerar utbudet 
informationssökning? Hur ser mina informanter på tillgänglighet både i fysisk och psykisk 
mening? Det är några av frågorna som kommer att behandlas i den här delen. 
 
I det stora hela var informanterna nöjda med bibliotekets bestånd även om vissa hade särskilda 
önskemål. Åtskilliga önskade sig flera exemplar av de mest efterfrågade dagstidningarna, dock 
varierade det mycket vad olika personer uppfattade som de mest efterfrågade tidningarna. 
Viktoria och Matti tyckte att dessa var Dagens Industri  och Svenska dagbladet, Sead att dessa 
var Dagens Nyheter, Svenska dagbladet och G-P, samma som Ali. 
Det var bara en informant, Reza, som önskade sig även några tidskrifter. 
Däremot skulle både Viktoria, Reza och Ahmed gärna se flera tidningar på respektive persons 
modersmål. 
 
Vad gällde bibliotekets öppethållande önskade de flesta längre öppettider på kvällen och 
helgen. Biblioteket är som de flesta filialbibliotek i Göteborgs kommun öppet bara på 
lördagar. Kulturrummet som tillhandahåller de viktigaste dagstidningarna och ligger under 
samma tak, bara några meter ifrån biblioteket tar emot bibliotekets tidningsläsare under 
helgdagar. 
 
Kulturrummet var tidigare bibliotekets tidningsrum och några av mina informanter tyckte att 
det var bättre då. På den tiden hade kulturrummet öppet även på söndagar. Övervägande delen 
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av de intervjuade personerna önskade sig lite senare öppettider på kvällar och lördagar samt på 
söndagar. Dessa önskemål motiveras skämtsamt av en informant med följande ord: 
”Jag vill inte ha en massa springande barn runt omkring mig…” 
 
Att vissa tidningar finns bakom informationsdisken och lånas ut bara mot uppvisande av 
bibliotekskortet hade alla informanter full förståelse för. 
De hade inga speciella kommentarer om tidningarnas exponering. Tillgänglighet och 
överskådlighet var viktigast, tyckte alla. Någon skillnad i tillgänglighet mellan alfabetisk 
exponering som det är nu och ämnesindelning som det var förr i kulturrummet märktes 
knappast hos mina informanter. Vissa har inte ens märkt att det har rört sig om två olika 
indelningsprinciper. 
 
Bibliotekets personal uppfattades som vänlig och hjälpsam även om majoriteten av alla 
informanter klarar sig själva på avdelningen. 
 
Biblioteket har en väldigt liten och begränsad yta. Tidnings- och tidskriftsavdelningen som 
egentligen består av några fåtöljer och bord ligger längst in i lokalen.  
 
Det finns ganska bred forskning om rummets betydelse för olika verksamheter som visar att 
människan påverkas av miljön. Det är våra upplevelser av miljön som har störst betydelse för 
hur vi kommer att fungera i denna miljö. 
 
Biblioteksrummets betydelse diskuterades särskilt i mitten av1990-talet, mest i diskussioner 
kring skolbiblioteketsrummet. Förutom lämpliga lokaler för verksamheten handlade 
diskussionerna även om andra viktiga egenskaper som finns inneboende i rummet. Rummets 
storlek och utformning handlar även om budskap som finns i arkitekturen (för vidare 
diskussion kring ämnet se t.ex. Hedenström, 1998, s. 11).  
 
Majoriteten av mina informanter har inte klagat på miljön. Bara en person hade upplevt som 
lite störande att det fanns mycket ungdomar i lokalen under skoltiden då biblioteket fungerade 
även som ett skolbibliotek. 
 
Periodikautbudet, som de flesta var nöjda med, skiljde sig inte mycket från utbudet på andra 
bibliotek. Alla stora morgontidningar samt kvällstidningar var representerade. Det var bara två 
informanter som ibland läste lokala tidningar från deras gamla hemkommuner. Detta 
uppfattades mest som fritidsläsning och nöjesläsning. 
 
Majoriteten av mina informanter hade få konkreta förslag och önskemål om tidskrifter på 
svenska. Det verkar som om deras vetskap om svensk periodika i allmänhet och de nyare 
tidskrifterna i synnerhet var tämligen begränsad. Den stora majoriteten brukar besöka sitt 
lokala bibliotek samt stadsbiblioteket och deras vetskap om periodika kommer huvudsakligen 
därifrån. Bara en informant hade nämnt att han håller sig informerad om det nya utbudet 
genom regelbundna besök i närliggande Pressbyrån. Han var också den ende som hade 
diskuterat inköp av periodika med biblioteket vilket också resulterade i att biblioteket började 
prenumerera på en tidskrift han önskade sig. I det stora hela verkade informanterna vara nöjda 
med bibliotekets utbud speciellt med tanke på, som en informant sa, ”att man ändå inte hinner 
läsa alla tidningar”. 
 
Ett subjektivt intryck jag fick medan jag observerade mina informanters beteendemönster i 
tidningsrummet var att de flesta kom till biblioteket för att läsa dagstidningar medan 
tidskrifterna var mer andrahandsval. Tidskrifter läste man efter att man läst dagstidningar eller 
i väntan på att dessa tidningar skall bli tillgängliga. 
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Majoriteten av mina informanter kom till biblioteket för att läsa svenska tidningar. Även om 
många läste tidningar på sina modersmål upptog läsningen av dessa tidningar mycket kortare 
tid än läsning av svenska tidningar. Detta lite överraskande resultat måste sättas i relation till 
deras vistelsetid i landet, den som var kortast i Sverige hade varit i landet över 15 år. Det 
skulle ha varit intressant att studera dessa förändringar i tidningsläsning även över tid. Detta 
kan också vara ett yttre tecken på integration vilket kommer att beröras lite längre framöver.  

7.3 Vad skall man ha information till? 
(Problemsituation och miljö) 
 
I den här delen skall vi titta lite närmare på de yttre faktorer som påverkar invandrarnas 
tidningsläsning och informationssökning. Här är informationssökning motiverad utifrån, t.ex. 
genom informanternas studier och arbetsuppgifter. Här ingår även självstudier, inte minst 
självstudier för språkinlärning och språkträning. 
 
Alla intervjuade personer utom två angav det svenska språket som det viktigaste motivet 
bakom deras tidningsläsning. I början av deras vistelsetid i landet läste de för att lära sig 
majoritetens språk. Nuförtiden är det mest för att förbättra språket och i vissa fall, där de inte 
har regelbundna kontakter med infödda svenskar, för att bibehålla språket. 
Hos vissa informanter var denna anledning extremt tydlig. Redan efter några månader i 
Sverige försökte vissa av mina informanter, med hjälp av lexikon, översätta enklare artiklar i 
kvällstidningar som av alla ansågs som de som var enklast att läsa och förstå av 
dagstidningarna. 
 
Bara en informant som ursprunglig kom från Finland där han hade lärt sig svenska redan i 
skolan ansåg att språkinlärning och språktränig inte alls var viktigt för honom när han läste 
tidningar och tidskrifter. 
 
Vad det gäller informanternas uppfattning av tidningsläsning i jobbrelaterade syften var det 
bara en informant som delvis pekade på sambandet mellan dessa. Även om de inte uttalat 
nämnt vidareutbildning som ett syfte med sin tidningsläsning kan vi se att deras val av ämnen i 
vissa fall har med deras arbete eller yrke att göra.  
 
Några informanter som hade högre utbildning från sina hemländer men arbetar i Sverige med 
jobb som ligger under deras utbildningsnivå och utanför deras kompetensområde anser att de 
har mycket mer kunskaper än det behövs för att utföra deras arbetsuppgifter. Hälften av dem 
upplever sina jobb som tämligen enkla och ser inget behov att vidareutvecklas inom yrket. 
Deras läsning och informationssökning handlar då om personlig utveckling. 
 
Denna diskrepans mellan invandrarnas utbildning och nuvarande arbetsuppgifter visar sig 
också i deras självuppskattning av sin position i samhället. För många invandrare med högre 
utbildning från hemlandet har invandringen inneburit att deras samhällsposition har 
försämrats. Som tidigare nämnts jobbar fyra av mina informanter inte med arbetsuppgifter 
som motsvarar deras utbildningsnivå. Även om de inte uttalat nämner position i samhället som 
ett viktigt motiv för deras tidningsläsning och informationssökning kan man ur deras svar 
utläsa att just detta har ett stort symbolvärde för dem. 
 
Här möter vi ett annat problem som handlar om att klassbestämma invandrare med högre 
utbildning som jobbar inom yrken som kräver lägre utbildning (t.ex. inom hemtjänst, eller 
industri) eller är rent av arbetslösa. Vad är det som bestämmer deras klass, är det deras 
nuvarande yrke och samhällsposition eller deras tidigare utbildning, självupplevd 
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klasstillhörighet och, varför inte, deras medievanor och informationsbehov? Det verkar som 
om mina referenspersoner tillskriver deras bakgrund och utbildningsnivå högre statusvärde än 
det de får genom deras nuvarande jobb. Samtidigt har de visat genom sin informationssökning 
att de delvis ändrat mönster och nästan helt slutat vidareutveckla sig inom sina gamla 
kompetensområden.  
 
Ingen av mina informanter hade besökt biblioteket för att söka information för en konkret 
arbets- eller skoluppgift. Visserligen sökte två personer information inom sitt arbetsområde  
även om dessa frågor” hängde ihop med livet både utanför och inom jobbet”(Eeva). 

7.4 Vilken information behöver man? 
(Upplevda behov av information) 
 
Vi har tidigare sett att informationsbehov till stor del styrs av personliga egenskaper, först och 
främst medievanor från hemländer, samt utbildningsnivå. Majoriteten av de undersökta 
personerna var vana att läsa och studera sedan tidigare. De förstod språkets betydelse och 
började väldigt snart efter ankomsten med språkliga självstudier. Informanternas behov av 
samhällsinformation ökade i takt med deras språkutveckling även om behovet fanns där redan 
från början. 
 
Alla mina informanter framhävde samhällsorienteringen som det i särklass viktigaste motivet 
bakom deras informationssökning. Deras gamla medievanor, deras utbildningsnivå och, i vissa 
fall, politiska engagemang, deras självskattning och deras behov av att genom läsning bekräfta 
sin självbild, allt detta ledde till att de skapade ett informationsbehov som inte kunde 
tillgodoses genom vanlig mediekonsumtion i hemmet.  
 
Deras informationsbehov styrs mest av personliga faktorer dvs. deras bakgrund medan yttre 
faktorer såsom studier och arbetsuppgifter samt bibliotekets utbud verkar vara av ringa 
betydelse. Detta kan tolkas i ljuset av deras position på arbetsmarknaden, deras arbetsuppgifter 
som de upplever som föga krävande och långt under deras utbildningsnivå. Om de inte kan få 
bekräftelse på jobbet, om de inte kan förverkliga sig genom sitt arbete söker de bekräftelse på 
annat håll, t.ex. genom personlig utveckling. Detta bekräftas även av några av de intervjuade 
personerna som uttryckligen nämnde behov av stimulans samt att de ville utveckla sig mer 
som personer. Allt detta fick de genom tidningsläsning. 
 
Det skulle vara intressant att i en kommande studie undersöka förhållandet mellan 
invandrarnas självbild och samhällsorientering, dvs. visa hur mediekonsumtion upprätthåller 
deras självbild som något annat än som det bestäms av deras inkomster och samhällsposition.  
 
Förutom de här mer svårfångade processerna fanns det flera konkreta informationsbehov som 
kom till dagens ljus under intervjuerna. En informant berättade vilken svår och mödosam 
process det var att lära sig grunderna i en demokratisk beslutsfattandeprocess samt den svåra 
konsten att förstå ”vem är vem i svensk politik”. Dessa svårförvärvade kunskaper visade sig 
sedan mycket värdefulla då informanten blev ordförande i en invandrarförening och behövde 
många av dessa kunskaper i föreningsarbetet. 
 
Några informanter betonade betydelsen av något som vi kan kalla ”information för dagligt 
bruk” mest i form av reklam, annonser samt politiska beslut, huvudsakligen på lokal nivå. 
Deras upplevelse av tidningarna som den viktigaste källan även för den typen av information 
stämmer väl överens med resultat i en undersökning där de svenska tidningarnas starka 
ställning på den lokala annonsmarknaden bekräftas (se Alström och Hedman 2002, s. 143). 
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7.5 Vad gör man med informationen? 
(Informationsutnyttjande) 
 
Informationsutnyttjande eller informationsanvändning bedöms som ”en intellektuell aktivitet 
som inte så lätt kan observeras eller beskrivas” (Höglund & Persson 1985, s 47). Vi kan 
undersöka vilka källor, och hur ofta de används men inte hur information bearbetas och 
utnyttjas. Detta särskilt med tanke på att effekterna av informationsutnyttjande som är föremål 
för denna undersökning inte är direkt mätbara utan baseras på informanternas subjektiva 
upplevelser (personlig integration).  
En annan aspekt på problemet är att informationsutnyttjande är en ständigt pågående process 
som påverkas av vårt upplevda behov av och tillgång till information. När våra behov 
förändras och när informationsutbud förändras då förändras också vårt sätt att använda oss av 
information.  
Även om vi inte kan studera informationsanvändning på ett direkt sätt kan vi se dess effekter 
och på så sätt indirekt göra uppskattningar av informationsutnyttjande. I nästa avsnitt skall vi 
ägna vår uppmärksamhet åt en av dessa effekter – integrationen. 

7.6 Integration som en möjlig effekt av informationssökning 
(Effekter) 

7.6.1  Strukturell integration 
Personerna som deltog i min undersökning var väldigt aktiva i sin ansträngning att komma ut 
på arbetsmarknaden. Alla var sysselsatta, antigen hade de arbete eller var heltidsstuderande 
(att två av mina informanter är pensionärer ter sig oväsentligt i sammanhanget då de förtjänat 
sin pension genom förvärvsarbete). Vissa av dem hade jobb som inte motsvarade deras 
kvalifikationer men de föredrog okvalificerade jobb framför arbetslösheten. Viktoria jobbade 
som städerska och undersköterska, Ahmed jobbade som elevassistent, Ante hade jobbat som 
metallarbetare på SKF trots sin eftergymnasial, teknisk utbildning från Bosnien. 
 
Detta överensstämmer med resultatet av forskning redovisad i rapporten ”Integration till 
svensk välfärd?”(Vogel, Hjelm & Johansson, 2002) Mikael Hjelm hänvisar till Spalloni 
(1994) och Ekberg och Gustafsson (1995) vars undersökningar visade att invandrarakademiker 
i större omfattning finns inom arbete som inte motsvarar deras kompetensnivå. (SCB, Rapport 
96, s. 94). Berggren och Omarsson fastställde i sin undersökning att endast 35 procent av 
invandrarna har ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå medan motsvarande andelen 
för infödda svenskar är 85 procent. Siffrorna är lite bättre när det gäller utländska akademiker: 
6o procent av utrikesfödda akademiker har arbete som motsvarar deras kvalifikationer och hos 
inrikes födda är siffran 80 procent (ibid., s 32). 
Alla undersökningar visar att invandrarnas sysselsättningsgrad ligger idag betydligt lägre än 
hos övriga befolkningen. Enligt Sten Höglund (Godberg 2005, s 156) finns det två förklaringar 
till invandrarnas höga arbetslöshet. Den första förklaringen är att invandrarna har 
kompetensbrister och att de inte klarar det nya, hårdare krav i arbetslivet. Den andra 
förklaringen ligger i att dessa grupper diskrimineras på arbetsmarknaden. Det är viktigt att 
betona att det inte finns tillräckligt med uppgifter som skulle bevisa vilka av dessa två 
förklaringar är avgörande även om det finns argument för båda två. 
 
Vad det gäller diskriminering finns det två huvudtyper: 
 

”Den diskriminering av invandrare som förekommer i svenskt arbetsliv bedöms 
huvudsakligen handla om nätverksrekrytering (rekrytering av vänner och 
bekanta till anställda) och om s.k. statistisk diskriminering. Statistisk 
diskriminering innebär att invandrare exkluderas för att arbetsgivare bedömer 
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det som mindre sannolikt att de kan finna tillräckligt goda sökande att anställa i 
den kategorin och därför är mindre benägna att lägga ned arbete på att värdera 
ansökningar från invandrare.” (Rapport integration 2003) 
 

Mina informanter bekräftar att det är via nätverksrekryteringen eller som de själva kallar detta 
via personliga kontakter rekrytering på det svenska, arbetsmarknaden går till. Ingen av 
intervjuade personerna eller människorna i deras omgivning lyckades få jobb via jobbannonser 
i tidningarna. Alla poängterade hur viktigt är det med personliga kontakter för att få en 
anställning. Samtidigt berättade de att det är precis sådana kontakter som invandrare saknar i 
Sverige. Ante, som var 36 år när han flyttade till Sverige, berättade att det kändes liksom för 
sent för att ”börja på nytt i ett främmande land”. 
 
De flesta läste jobbilagan, mest för att informera sig om situationen på arbetsmarknaden. Den 
var av särskild betydelse för dem som läste på högskolan eller universitetet.  
 
Viktoria betonade hur svårt det är idag att planera och förutse vilka jobb som kommer att 
saknas på arbetsmarknaden i framtiden. ”Arbetsmarknaden är inte statisk, det förändras hela 
tiden” sa hon ”men man gärna vill veta när man börjar en utbildning att man kommer att få 
jobb när man är färdig”. 
 
Få av de intervjuade personerna har påverkats av situationen på arbetsmarknaden i sina 
yrkesval. Reza berättade: 
”Sedan barndomen visste jag att jag vill syssla med tekniken. Detta har inte förändrats här i 
Sverige.” Samma sak gäller även Sead som redan var utbildad lärare när han flyttade till 
Sverige och som ”bara fortsatte i samma banor” 
 
De som hade anställning var inte angelägna om att byta jobb och även när de hade bytt det var 
det inom samma arbetsgivare. Ante jobbade på SKF i 37år, dock på olika jobb. Både Viktoria 
och Eeva hade kommunen som arbetsgivare. Förut läste de ofta den interna platsjournalen, 
medan den fanns. De kunde tänka sig att söka mer aktivt i G-P:s jobbilaga om de ville byta 
kommun men påpekade att de inte kände någon som fått jobb genom att läsa jobbannonser i 
tidningar. 
 
Det var bara en informant som hade positiva erfarenheter av AMS. Det var Ahmed som läste 
på Handelshögskolan och som en gång fått ett sexmånaders vikariat via Arbetsförmedlingen. 
Att det råder en misstro vad det gäller Arbetsförmedlingens insatser är det inte svårt att förstå 
om man vet att 70 procent av arbetssökande får jobb via personliga kontakter medan bara 30 
procent får jobb via annonser eller AMS. (Bel Habib i Kuusela s.39) Övriga informanter 
tyckte att arbetsförmedlingen inte är av någon hjälp vid arbetssökandet eller t.o.m. som 
Viktoria eller Sead, att Arbetsförmedlingen som institution borde avskaffas. 
 
Tidningsläsningen ansågs inte ha betydelse för anslutning till en icke-politisk organisation. 
Ingen av mina informanter är medlem i en icke-politisk organisation.  
 
Utlandsfödda, som grupp studerad, har både lägre sysselsättningsgrad och sämre förankring på 
arbetsmarknaden i jämförelse med infödda svenskar. Invandrarnas situation har avsevärt 
försämrats på 90-talet. Till detta har en rad faktorer bidragit bl.a.: 
 

• Förändringar på arbetsmarknaden som bidragit att en del lågkvalificerade arbeten har 
försvunnit 

• Typen av invandring har förändrats från arbetskraftsinvandring till flykting- och 
anhöringsinvandring. 2000-talet präglas mest av bara anhöringsinvandring. 
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• Gruppen invandrare har blivit mer geografisk varierad än det var på 70- och 80-talen. 
Invandrare från utomeuropeiska länder utgör en allt större grupp i Sverige och dessa 
grupper har svårast att få inträde på svensk arbetsmarknad 

• Konjunkturförändringar drabbar hårdare utlandsfödda och försenar deras inträde på 
arbetsmarknaden 

• Viljan att anställa invandrare har minskat – kraven på formella liksom informella 
kunskaper har höjts  

(SCB, rapport 96 ,2002, s 94-96) 
 

Det verkar som om alla informanter är tämligen överens om nätverkens betydelse för att skaffa 
sig ett arbete. Tidningarna verkar spela mindre roll i sammanhanget. 

7.6.2 Kommunikativ integration 
Alla mina informanter började intressera sig för och läsa svenska tidningar snart efter deras 
ankomst till Sverige. De flesta började med tidningsläsning redan efter fem till sex månader. 
Alla var väl medvetna om språkets betydelse för deras inlemmande i det svenska samhället. 
Det finns skillnader mellan informanterna. Två av dem (Ante, Gloria) som kom på 60- och 70-
talet, fick aldrig någon riktig svenskundervisning. I avsaknad av en mer organiserad och 
systematisk språkundervisning blev tidningarna väldigt betydelsefulla. Dessutom var 
tidningarna för flera av dem nästan den enda kontakten med svenska språket (bortsett från 
TV). 
 
De flesta började med tidningen PLS (På Lätt Svenska) och de fackliga tidningarna. Det var i 
första hand språket och i andra hand innehållet som avgjorde valet av tidningar. 
”Språket var lättare att förstå och innehållet var av intresse för mig” sa Ante. 
 
Övriga informanter hade någon typ av organiserad svenskundervisning. Då var det lärarna 
som hänvisade till olika tidningar och använde tidningsartiklar i undervisningen. 
En informant berättade om sin första tid i Sverige: ”Jag började med PLS, sedan var det 
lärarna som rekommenderade GT. Det var ett bra medel att börja ta kontakt med språket” 
(Reza). 
 
Ahmed berättade hur han kämpade med att lära sig svenska språket. Redan från början, bara 
några månader efter ankomsten till Sverige började han läsa svenska dagstidningar. Han läste 
dem med hjälp av svenskt-arabiskt lexikon. När han började på SFI efter en tid märkte hans 
lärare hur långt han hade kommit. ”Det var tack vare tidningar”, påpekade han. 
 
De flesta började med tidningsartiklar i undervisningssyfte redan på SFI. Det var bara en 
informant som började med detta senare, på gymnasiet. 
 
Gemensamt för alla var att de började med kvällstidningar som Aftonbladet och GT. 
”Jag vet inte varför just dessa, det var kanske lättare, de andra såg mer seriösa ut” svarade en 
informant. Da andra intervjuade personerna delade hans åsikter. Språket var lättare i 
kvällstidningarna samtidigt som stora bilder och sensationella nyheter lockade mest. 
Men de flesta har med tiden lämnat de tidningar de läste i början. På frågan om de fortfarande 
läser samma (kvälls-) tidningar svarade samtliga att de gör det ibland, dock inte så ofta som 
förut. 
”Bara om någonting lockar mig från första sidan” svarade en informant. 
Samtliga föredrog dagstidningar  
 
Eeva och Matti, de två personer som ursprungligen kommer från Finland hade ett speciellt 
förhållande till svenska språket. De kunde lite svenska redan innan de flyttade till Sverige. 
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”Vi hade svenska i skolan och ibland köpte jag svenska tidningar, jag tror att det var DN. I 
Sverige har jag aldrig gått vare sig någon språkkurs eller språkskola” (Matti). 
 
Eeva gick nästan hela sin skolgång i Sverige. Hon började intressera sig för dagstidningar först 
i tonåren, och då var det Bohuslänningen. Hon brukar fortfarande bläddra i samma tidning: 
”Jag känner igen platser och människor och det är nästan som om man förflyttas bak i tiden.” 
(Eeva) 
 
Angående frågan om tidningsläsnings betydelse för språkinlärning svarade hon att det inte var 
aktuellt i hennes fall men hon kom ihåg hur viktigt var det för hennes föräldrar: 
 
När det gäller tidningarnas betydelse för språkförbättring var samtliga eniga om hur viktigt det 
är att läsa på svenska. Man lär sig ett nytt ord varje dag menade Victoria samt att man inte 
bara läser för att lära sig ett språk utan att hålla det språket levande. Ante betonade 
tidningsläsning betydelse för honom som så många andra pensionerade invandrare inte umgås 
så mycket med svenskar. Det är bara med sina svärsöner han pratar svenska sa han. Efter 
sommaren som han brukar tillbringa i hemlandet blir det alltid lika svårt att sätta igång med 
svenskan. Han tror att han förlorar mycket av sin svenska under den tiden. För att komma ihåg 
och göra språket levande igen brukar han läsa väldigt mycket i början, alla möjliga tidningar, 
även de gamla, svarade han. 
 
Kommunikativ integration betraktas enligt många forskare, bl.a. Hedi Bel Habib, som en av de 
viktigaste förutsättningarna för invandrarnas integrering i värdsamhället. Man kan varken få 
arbete eller umgås med majoritetsbefolkningen om man inte har relativt goda kunskaper i 
språket. I Sverige blev kravet på språkkunskaper hårdare sedan 90-talet i takt med ökad 
arbetslöshet. 
 
År 2002 blev språkfrågan en av nyckelfrågorna inför valet. Folkpartiet föreslog hårdare 
språktester för svenskt medborgarskap. Förslaget tvingade övriga partier att ta ställning i 
frågan vad man skall satsa på först: arbete eller språkundervisning.  
 
60- och 70-talet präglades av en annan politik och en annan arbetsmarknad. Högkonjunktur 
och arbetskraftsinvandring, mest från de sydeuropeiska länderna, öppnade dörrarna för en 
invandrar - och minoritetspolitik som kännetecknades av valfriheten, jämlikheten och 
samverkan. Språkundervisning inleddes i slutet av 70-talet i väldigt liten skala. Enligt en av 
mina informanters utsagor, handlade det bara om några få timmar under arbetsveckan. Hela 
utbildningen var på 240 timmar. 
 
Man skulle kunna säga att de arbetskraftsinvandrarna var strukturell integrerade i det svenska 
samhället: de saknade varken arbete eller boende. Det som de saknade var språkkunskaper 
som skulle möjliggöra den riktiga integrationen. Alla mina informanter som kom till Sverige 
som arbetskraftsinvandrare förstod ganska tidigt behovet av att behärska majoritetens språk. 
Avsaknaden av riktiga kontakter med infödda svenskar, utöver de officiella på arbetsplatsen 
gjorde att man sökte sig till andra medier, först och främst svenska dagstidningar. 
Att de allra flesta började med kvällstidningar, såsom Aftonbladet, Expressen eller GT 
överensstämmer med hur tidningsläsarna bedömer tidningarnas svårighetsgrad. Allra lättast 
enligt undersökningen är egentligen Metro men det faktum att denna tidning bara har funnits i 
10 år gjorde att jag fokuserar på morgon- och kvällstidningar (Väst – SOM-undersökning 
2003, se Monica Reichenberg och Ingela Wadbring, s. 222). 
 
Arbetskraftinvandrarna såsom Ante och Eevas föräldrar hade ingen ”konkret” nytta att lära sig 
språket: 
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”Man kunde inte använda svenska på jobbet, man pratade knappt med varandra (…) hemma 
pratade man sitt eget språk” berättade Ante om hur han upplevde kravet på att lära sig svenska 
den första tiden i landet. 
 
För de invandrare som kom på 90-talet var språket en förutsättning för att kunna komma ut på 
arbetsmarknaden. De informanter som kom till Sverige under denna period, Reza, Sead, 
Ahmed, var mycket angelägna om att lära sig majoritetens språk trots att de saknade kontakter 
med infödda svenskar. 
 
Att ”övning ger färdighet” påstår Monica Reichenberg och Ingela Wadbring i artikeln Lätt och 
svårt i tidningsspråk.(SOM 2003, s 224) Det betyder att när man regelbundet läser en typ av 
tidningar lär man sig dess språk. Dessutom hittar man lättare i tidningen (s.223). Många av 
mina informanter började med tidningsläsning tidigt, bara några månader efter ankomsten när 
de ännu inte hade så goda kunskaper i svenska. Ahmed berättade hur han översatte varje ord i 
tidningsartiklar han inte kunde. Detta bekräftas även av Virtanen (1979) som påstår att många 
invandrare försöker läsa svenska tidningar oberoende av språkkunskaper. 
 
Man kan, i och för sig, ifrågasätta vilken information de personerna tog till sig under den 
första perioden. Enligt Lundberg och Herrlin (se Monica Reichenberg och Ingela Wadbring 
2004, s. 224) har man svårt att läsa en text med behållning om man inte förstår mer än 20 % av 
orden. 
 
Även om språket var en barriär i början saknade mina informanter inte den andra 
förutsättningen för en bra läsupplevelse - personligt intresse för ämnet och motivation. Detta 
är enligt den SOM-undersökningen från 2003 den viktigaste faktorn för att en tidning ska 
anses vara lättläst. 45 % av alla svarade ansåg att ämnet måste vara intressant medan språkets 
betydelse kommer på andra plats med sina 35 % (ibid., s. 225). 
 
Det är svårt att betrakta informanternas tidningsläsning under deras första tid i landet som 
riktig informationssökning. Däremot kan den betraktas som väldigt effektfull sätt att lära sig 
språket, i synnerhet vardagsspråket och sedan, i pensionsålder, även behålla språket. 

7.6.3 Politisk integration 
Majoriteten av mina informanter är inte politiskt engagerade. Även om alla håller sig 
informerade om den politiska situationen i landet deltog bara två av dem, aktivt i det politiska 
livet. 
 
Eeva betonar tidningsläsningens betydelse och anser tidningarna som den viktigaste 
informationskällan. Samtidigt anser hon att de stora tidningar som tillhandahålls i 
tidningsrummet saknar en bredd och att man måste läsa kritiskt och sållande om man vill 
skaffa sig en objektiv bild av världssamhället. Hon tycker inte att det var tidningarna som fått 
henne att engagera sig politiskt. Det kom genom hennes uppväxt och föräldrar som också var 
politiskt engagerade. Eevas uppfattning är att människor som är politiskt aktiva läser mycket 
och så brett som möjligt, alltså är det intresset och engagemanget som styr tidningsläsning och 
inte tvärtom. 
 
Att man måste läsa mycket om man vill bli välinformerad tycker även Viktoria. Hon 
understryker också betydelse av mediernas bevakning för den enskilde människans 
opinionsbildning men varnar också för faror med ensidig information. ”Medierna har stor 
makt och inflytande över människor” sa hon och därför måste man läsa selektivt och ”mellan 
raderna ” för att kunna skaffa sig en egen åsikt. Hon var politisk engagerad, både i Uruguay 
och i Sverige, men slutade med detta för många år sedan p.g.a. sjukdom och knapp ekonomi. 



 58 

 
Den tredje personen som visade mer politiskt intresse än de andra informanterna är Sead. Han 
uppfattar sig själv som väldigt intresserad av politik vilket även bestyrks av hans yrkesval. 
Han är stödmedlem i Folkpartiet. För tillfället hinner han inte engagera sig politiskt men kan 
gärna tänka sig det någon gång i framtiden. I sitt svar på frågan om hur viktigt är 
tidningsläsning för hans politiska engagemang instämmer han med de två första 
informanterna: 
”Klart att tidningarna är viktiga för att få oss engagerade men det finns inte någon direkt 
koppling, åtminstone inte på kort sikt” 
 
Övervägande delen av informanterna anser sig inte politiskt engagerade men förstår vikten av 
samhällsorientering. Ahmed som är ordförande i en somalisk förening berättade om 
tidningsläsningens betydelse för föreningens verksamhet. Tidningarna är hans enda kontakt 
med värdsamhället och därifrån hämtar han inspiration för arbete i föreningen.  
 
Han upplever det inte som ett politiskt engagemang men enligt rapporten Föreningsliv, makt 
och integration av Bo Bengtsson, kan engagemang i en invandrarförening leda till en praktisk 
träning i demokrati. Människorna organiserade kring en etnisk tillhörighet kan genom 
medverkan i beslutsfattande och gemensamt arbete i föreningen utöva och utveckla de 
attityder och färdigheter som behövs för deltagande i politiken. 

”I ett perspektiv av politisk integration blir föreningen en maktresurs som ger 
medlemmarna –direkt och tillsammans eller indirekt och individuellt – ökade 
möjligheter att påverka förhållandena i det nya samhället” (Bengtsson, Ds 
2004:49, s. 13). 
 

En annan uppfattning möter vi hos Ante, SKF-arbetare från Bosnien: ”Jag har bara varit 
intresserad av att sköta mitt jobb bäst möjligt och anpassa mig.” Man kan tolka det som om 
informanten anser att bästa vägen till integration är att sköta sitt och inte sticka ut. Politiskt 
engagemang skulle vara ett sätt att skilja sig från andra, alltså kontraproduktivt i 
anpassningsprocessen. 
 
Oviljan att engagera sig politiskt kan i hans fall tolkas också som en rädsla för och misstro mot 
samhällsstrukturer. Ante kommer från ett socialistiskt land där varje form av politiskt 
engagemang utanför de befintliga maktstrukturerna sågs som direkt brottsligt och kunde leda 
till långvariga fängelsestraff.  
 
Matti som kommer ursprungligen från Finland och har bott i Sverige sedan 1972 hade de mest 
intressanta iakttagelserna om den politiska integrationen. Matti sa att han försöker hålla sig 
informerad om politiska händelser i världen och att han läser flera olika tidningar för att få rätt 
verklighetsbild men att han läser mest för att bekräfta sina egna åsikter. 
”Jag har min egen uppfattning precis som tidningen har sin. Det är alltid roligt att veta vilken 
uppfattning olika skribenter (tidningar) har även om den är annorlunda än min egen 
uppfattning” 
 
På frågan om hur mycket information man fick om olika partiers ståndpunkter i aktuella frågor 
var många av de intervjuade personerna tveksamma. Många tyckte att de har ganska bra bild 
om var olika partier står i vissa frågor men vissa tyckte även att många partier hade ändrat 
mycket under årets lopp och att vissa frågor blir bara aktuella inför valen. 
 
Uppgifterna som jag fick i min undersökning går i linje med uppgifterna från Statistiska 
centralbyrån.Statistik från Statistiska centralbyrån visar att naturaliserade invandrare (personer 
med utländsk bakgrund som erhållit svenskt medborgarskap) och utländska medborgare inte 
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deltar i medborgerliga aktiviteter, exempelvis politiska och fackliga aktiviteter, i samma 
utsträckning som infödda svenskar. Andelen politiskt inaktiva är dubbelt så stor bland 
utländska medborgare som bland infödda svenskar. 67 % av de naturaliserade invandrarna 
röstade i riksdagsvalet 2002, att jämföra med 83 % av de svenskfödda (Persson 2003, s. 11)  
 
Invandrarnas valdeltagande följer det allmänna valdeltagandet, när valdeltagandet sjunker då 
sjunker invandrarnas valdeltagande än mer än genomsnittet. Valdeltagandet har, enligt 
Magnus Dahlstedt, minskat avsevärt sedan åttiotalet. 1976 röstade 60 procent av 
röstberättigade utländska medborgare i kommunalvalen mot 90 procent av befolkningen som 
helhet. Året 2002 var siffrorna rekordlåga – 35 procent av alla röstberättigade utländska 
medborgare mot 78 procent av befolkningen som helhet.(SCB, 2003) 
 
Frågan är vad som har hänt under de sista tre decennierna, först och främst, i storstädernas 
invandrartäta förorter. Skillnaderna i intresse för politik har blivit så stora att man kan prata 
tom om politisk apati (”politikerförakt”) och politisk ickehandling (”röstskolk”)(SOU 
2005:112, s. 21). 
 
En av anledningarna till invandrarnas låga valdeltagande är att de upplever att partierna i 
svensk politik liknar varandra. 
”Denna ideologiska utslätning är en viktig orsak till politiskt missnöje och minskad 
valdeltagande” (ibid., s. 123) 
Två av mina informanter har ger liknande svar. Både Ante och Ali tyckte att vissa politiska 
frågor blir aktuella bara inför valet och att man inte annars vet hur partierna står idag i olika 
frågor. 
”Alla partier har ändrat sig mycket under årens lopp” sa Ante. 
 
Magnus Dahlstedt har efter sina intervjuer med invandrare i Rinkeby dragit slutsatser att det är 
svårt att engagera sig politisk om man inte ser koppling mellan partipolitik och sitt eget liv. 
Många av hans informanter upplevde ingen förändring i sina levnadsvillkor oavsett om det var 
Socialdemokraterna eller Moderaterna som styrde landet. 
 

”Av intervjuerna att döma är delaktighet med andra ord intimt förbundet med 
tillhörighet. De som inte anses eller inte känner sig tillhöra samhället deltar 
förmodligen inte heller i dess officiella kanaler för politisk handling” (ibid., s. 
137). 
 

Det paradoxala är, poängterade en informant i Magnus Dahlstedts undersökning, att även de 
som kom till Sverige som flyktingar, som politiskt engagerat sig och kämpat för ett 
demokratiskt samhälle i sina hemländer väljer medvetet att här avstå ifrån att utnyttja sin 
rösträtt. De väljer passivitet för att de känner sig maktlösa och utanför (ibid., s. 138). 
 
Resultatet av min undersökning stämmer ej överrens med Dahlstedts undersökning. Det beror 
kanske på det låga antalet intervjuade personer men resultatet av min undersökning visar att de 
som har varit politiskt engagerade i sina hemländer engagerar sig även här i Sverige såsom 
Viktoria, Eevas föräldrar och på sätt och viss Sead.  
 
Denna diskrepans gentemot tidigare forskning kan också bero på min urvalsgrupp. Genom att 
intervju biblioteksbesökare har jag redan filtrerat min tänkta population. Man kan misstänka 
att det finns samband mellan tidningsläsning och eventuellt politiskt engagemang, ett samband 
som dock borde prövas i en annan undersökning. 
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Tomas Hammar har i sin studie ”Democracy and the Nation State” (1990) försökt hitta en rad 
tänkbara förklaringar varför utländska personer inte röstar. Dessa förklaringar är bl. a. 
begränsat intresse för politik, avsaknad av gruppnormer, orsaker till migration osv. enligt 
Hammar består kategorin ”invandrare ”av unga, lågutbildade, ogifta personer, grupper som 
traditionellt röstar i mindre utsträckning än andra grupper i samhället (ibid., s. 115). 
 
Det finns ytterligare en faktor som Magnus Dahlstedt använder för att förklara invandrarnas 
politiska passivitet. I sin studie ”Det är inte mitt samhälle” (SOU 2005:112) spekulerar 
Dahlstedt att en del förklaringar kan ligga i s.k. vardaglig diskriminering. Han baserar sina 
slutsatser på bl. a. Anders Langes kartläggning av diskriminering från 1999: 
 

”… vardagliga erfarenheter av detta slag [åsidosättande och diskriminering] 
kan ha en avgörande inverkan på den enskildes förhållningssätt till och 
handlande i Politiken. Misstron är påtaglig erfarenhetsbaserad och materiellt 
grundad.” (Hammar 1990, s. 118) 

 
Klyftorna i makt och inflyttande mellan infödda svenskar och personer med utländsk bakgrund 
ökade mycket under 90-talet enligt den statliga Demokratiutredningen från 2000. Forskarna 
Jan Teorell och Anders Westholm kallade ”invandrarnas politiska utanförskap” som ”vår tids 
mest dramatiska förändring av den politiska jämlikheten i Sverige”. I utredningens 
slutbetänkande påstods att etnicitet har blivit ett nytt klassmärke (SOU 2005:112, s 13). 
 
Enligt Diaz innebär politisk integration politiska rättigheter och utnyttjandet av dessa samt 
deltagande i den politiska processen, fullt utövande av sociala och politiska medborgarroller. 
För att kunna resonera mera om ämnet måste man veta vad medborgarroller är uttryck för. 
Den brittiske sociologen T. H. Marshall har utvecklat idéen om det reella 
medborgarskapet.Han delade medborgarskapet i tre faser:  
Det civila medborgarskapet - yttrande- och religionsfriheten 
Det politiska medborgarskapet - allmän och lika rösträtt 
Det sociala medborgarskapet – rätt till utbildning, sjukvård osv. 
 
En del Marshalls efterföljare har vidareutvecklat idéer om medborgarskapet. Enligt dem har 
medborgarskapet en formell och en substantiell sida. Även om man har formellt sett lika 
rättigheter ”kan människors möjligheter att faktiskt utnyttja dessa rättigheter vara högst 
ojämlikt fördelade”. Medborgarskapets konkreta utformning är uppbyggd kring olika 
dimensionerna såsom kön, etnicitet och sexualitet (SOU 2005:112, s. 16). 
 
Enlig Marshall uppfattar en politisk integrerad individ sig själv, och uppfattas av andra, ingå i 
denna politiska gemenskap, på lika villkor som andra medborgare. … I medborgarskapet 
ligger en förväntan om deltagande i samhällets politiska liv, hos individen själv men också 
från omvärlden.”(Föreningsliv, makt och integration, s.8). 
 
Enligt definitionen handlar det reella medborgarskapet inte bara om att man måste ha en 
kännedom om utan även att man måste veta vilka förväntningar majoritetssamhälle har på en 
person med utländsk bakgrund. Frågan blir desto viktigare i en segregerad stadsdel där 
övervägande delen av alla invånare aldrig kommer i kontakt med infödda svenskar.  
 
Trots detta fick jag en uppfattning att majoriteten av mina informanter är intresserade av 
politik och vet var partierna står i de viktigaste frågorna. Även om de inte engagerar sig öppet 
finns det vilja hos vissa att göra detta så småningom. 
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7.6.4 Social integration 
Informanterna i min undersökning uppvisar stor samstämmighet vad det gäller tidningarnas 
betydelse för att förstå hur samhället fungerar. 
”Varje land har sina egna koder, hur samhället fungerar och dessa koder kan man bara lära sig 
genom tidningsläsning” svarade Viktoria på frågan om tidningsläsnings betydelse för 
integration. 
 
Både Ahmed och Ali är av samma åsikt som Viktoria. Ahmed tycker att man inte kan komma 
in i samhället om man inte är informerad om det händer ute i samhället. Alis iakttagelser är 
mer konkreta och gäller hans arbetsplats. Han tycker att man inte kan aktivt delta i samtalet 
och ”blir därför utanför i fikarummet”. 
 
Eeva som kom till Sverige redan som åttaåring och som hade hela sin skolgång i det här landet 
känner sig helt integrerad. Men enligt hennes egen utsago betydde tidningsläsning oerhört 
mycket för hennes föräldrar: 
”…de har blivit mer engagerade och aktiva och öppna för vad som händer i samhället”. 
 
Sead är den andra personen, förutom Eeva, som känner sig ”ganska integrerad”. Han har inga 
svårigheter i kommunikationen med infödda svenskar, har flera goda vänner bland 
majoritetsbefolkningen, vänner som han skaffat sig genom studier eller arbete. Men han tycker 
att han ibland är för mycket integrerad, att han förlorar mer och mer av sin bosniska identitet. 
 
Matti tyckte att det finns begränsningar för hur mycket det är möjligt att integreras. Detta 
borde man diskutera först innan man påbörjar en diskussion om integration. 
”Jag tror att jag är integrerad i samhället så mycket som jag själv väljer att vara. Däremot 
måste man sätta en gräns hur mycket är det möjligt att vara integrerad överhuvudtaget”. 
 
De flesta informanterna känner ingen gemenskap med infödda svenskar. Även efter 37 år i 
tjänsten, på en och samma arbetsplats, är Ante utan några kontakter med sina tidigare svenska 
arbetskamrater. De få kontakter som han har med majoritetsbefolkningen idag existerar tack 
vare hans döttrar som är gifta med infödda svenskar. 
 
Avsaknaden av några djupare kontakter med majoritetsbefolkningen stämmer även med Rezas 
situation på hans arbetsplats och Ahmeds situation på skolan där han studerar.  
 
Vad det gällde tidningar som leverantörer av samtalsämnen var alla informanter eniga om hur 
viktigt det är att läsa om man vill samtala, inte bara med infödda svenskar utan även med 
andra invandrare. 
 
Tidningsläsning var för många ett sätt att lära sig mer om landet, dess folk, kultur och tradition 
men även om själva integrationsprocessen. 
 
Nyttan av tidningsläsning i vardagslivet var för de flesta praktisk information, särskilt från 
lokaldelen, annonser och reklam. Det fanns även de som inte tyckte att de hade någon praktisk 
nytta av att läsa tidningar. Matti svarade att han inte har någon nytta av att vara informerad 
”utöver behovet att vara informerad i största allmänhet”. 
 
Enligt Diaz innebär social integration tillgång till ett svensk socialt nätverk genom vilket 
invandrare skaffar sig sociala kontakter med t.ex. arbetskamrater utanför arbetet, svenskar i 
grannskapet osv. Att det kan vara svårt i en segregerad stadsdel att komma i kontakt med 
infödda svenskar visade även resultatet av min undersökning. 
 



 62 

Majoriteten av alla informanter saknade goda relationen med majoritetsbefolkningen (jmf. 
Diaz andra integrationsnivå). Det var svårt att avgöra hur nöjda/missnöjda informanterna är 
med integrationsprocessen på ett personligt plan dvs. om de har en fungerade identitet. Det 
ställdes inga frågor som skulle besvara denna fråga och det var bara en informant som kände 
att hans integrering i majoritetssamhället skedde på bekostnad av hans individuella identitet. 
 
Vad det gäller Diaz tredje nivå skulle vi nöja oss att det finns, om inte goda, åtminstone 
konfliktfria kontakter mellan olika etniska grupper och majoritetsbefolkningen. Här tänker jag 
inte fördjupa mig i välkända resultat av många forskningsrapporter om det kulturella 
avståndets betydelse för integrationsprocessen. Det skulle vara förhastat att utifrån en så liten 
undersökningsgrupp dra slutsatser om geografiska avståndets betydelse för integrationen. Det 
visar sig dock att även min modesta undersökning går i linje med påståendet att ju närmare 
Sverige man kommer desto lättare blir man integrerad i det svenska samhället. 
 
Även om majoriteten av de intervjuade personerna inte känner sig integrerade i det svenska 
samhället är de alla övertygade om att tidningsläsningen har hjälpt dem att bättre förstå landet 
och människor.  
 
Slutligen kommer jag med några reflektioner kring mitt arbete och mina resultat. Som jag 
tidigare nämnt har urvalet varit ett problem. Trots att jag strävade efter ett någorlunda jämnt 
urval både vad det häller kön och utbildning blev det svårt att hitta fler kvinnor och fler med 
lägre utbildning. Det verkar som om tidningsläsning på bibliotek är särskiljande i sig och en 
sysselsättning för högutbildade män. Såvida det beror på kulturella mönster är svårt att säga. 
Kan det vara så att offentligt rum i många kulturer är männens domän? Kan det bero på att 
invandrare med lägre utbildning inte känner sig bekväma i biblioteksmiljö? I många länder är 
bibliotek synonymt med ett reserverat för de med högre utbildning.  Detta skulle i så fall 
förklara de högutbildade männens överrepresentation i folkbibliotekets tidningsrum. 
Undersökningsgruppen var dock för liten för att kunna dra några sådana slutsatser och mitt 
syfte var inte heller att undersöka dessa kulturella mönster. En framtida forskning borde dock 
ta även sådana aspekter i beaktande.  
 
En annan intressant aspekt är gruppläsning som jag märkt förekommer bland 
tidningsrumsbesökare med invandrarbakgrund. Flera besökare kan slå sig ned nära varandra 
och läsa tillsammans, ibland t.o.m. högt ur en tidning. Vanligtvis förekommer sådan läsning på 
besökarnas eget språk men att läsa högt och kommentera artiklar ur svenska tidningar är ingen 
ovanlighet heller. I sådana fall verkar tidningsläsningen vara underordnat umgänget, ett sätt att 
vara tillsammans. Man kan undra om tidningsrummet inte uppfyller samma sociala funktion 
som caféer i många andra länder – en mötesplats för, framför allt, män där man kan både 
umgås och skaffa sig information. Att undersöka informationssökning i grupp skulle kunna 
vara en intressant uppgift för en kommande studie.  
 
Ett problem som jag upplevde redan under enkätundersökningen var språket som ett hinder till 
bättre kommunikation. Det verkade som om flera av dem som besvarade enkäten kände sig 
osäkra på sin svenska och därför avböjde vidare deltagande i studien. Även om de flesta av 
mina informanter talade flytande svenska var jag ändå tvungen att i några fall tolka deras svar 
med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck. I en sådan tolkningssituation kan dock vissa 
svårigheter uppstå pga. kulturella mönster, inte minst med tanke på min egen 
invandrarbakgrund. Det finns alltid risk att man tolkar in sina egna invandrarerfarenheter i 
respondenternas svar. Jag försökte mig hålla distanserad så långt det gick och försökte sätta 
ord på deras gester samt få mina tolkningar bekräftade.  
Jag tror dock att om man skulle kunna möta dessa informanter på deras eget språk skulle man 
kanske kunnat få ännu mer uttömmande svar men flera nyanser.  



 63 

8. Sammanfattning 
 

Invandrares tidningsläsning handlar ofta om tidningsläsning på invandrares modersmål. Denna 
studie handlar om invandrares tidningsläsning på svenska. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur ett antal invandrare använder svenska tidningar och tidskrifter på ett bibliotek i 
en invandrartät och segregerad stadsdel, deras informationsbehov om det svenska samhället 
samt deras behov av läsning på svenska överhuvudtaget. Speciell vikt lades vid möjliga 
effekter av tidningsläsning och informationssökning.  
Frågeställningarna är utformade utifrån Höglund-Perssons modell, ursprungligen framtagen 
för forskningsbibliotek. Denna modell tar upp sex olika aspekter av invandrares motivation 
bakom och effekter av tidningsläsning. För studiens syfte anpassades modellen till 
förhållandena på ett folkbibliotek. Modellens sista aspekt, möjliga effekter av tidningsläsning 
och informationssökning, tolkades utifrån Diaz integrationsteorier.  
Studien avgränsades till första generationens invandrare. Informanterna valdes ut genom en 
enkät på ett bibliotek i en invandrartät och segregerad stadsdel. Sammanlagt intervjuades åtta 
personer under hösten 2006 och våren 2007.  
 
Resultaten från intervjuerna redovisas separat för varje person. Resultaten tolkas och 
diskuteras utifrån Höglund och Perssons modell. Modellen tar upp sex olika aspekter av motiv 
bakom och förutsättningar för tidningsläsning. 
 

1. Läsarens personliga egenskaper. Det visade sig svårt att åstadkomma spridning på 
flera viktiga punkter. Personer med högre utbildning blev överrepresenterade i studien. 
Alla undersökta personer kom till Sverige med goda medievanor från sina tidigare 
hemländer. Varken ålder eller vistelsetid i landet tycks spela någon viktigare roll för 
informationssökning och tidningsläsning på svenska. En svag tendens till bredare 
läsning hos kvinnor kunde urskiljas men det skulle behövas fler och framför allt 
kvantitativa undersökningar för att bestryka sambandet.  

 
2. Informationstillgänglighet och informationsutbud – majoriteten av informanterna var i 

stort sett nöjda med både bibliotekets utbud och fysiska miljö. Vissa önskade sig flera 
exemplar av de populäraste tidningarna och fler tidningar på deras modersmål, men de 
flesta hade stor förståelse för avdelningens ekonomiska begränsningar. Personalen 
uppfattades som trevlig och hjälpsam. Vad det gällde bibliotekets öppethållande 
önskade sig de flesta längre öppettider på kvällar och helger.  

 
3. Problemsituation och miljö – informanternas informationsökning var inte motiverad 

utifrån, dvs. genom studie- eller arbetsuppgifter. De flesta läste mest för att hålla sig ”a 
jour med nyheterna” och för att träna och förbättra språket. Flera angav språkinlärning 
som motivet bakom deras tidningsläsning under den första perioden i landet. 

 
4. Läsarens upplevda behov av information – alla mina informanter betonade 

samhällsorientering som det viktigaste motivet bakom deras informationssökning. 
Några av de intervjuade personerna upplevde dessutom att de läser för att få stimulans 
och utveckla sig som individer. ”Information för dagligt bruk” mest i form av reklam, 
annonser samt lokala politiska beslut visade sig också viktig för några.  

 
 

5. Informationsanvändning - denna aspekt av informationsökningsprocessen som finns i 
Höglund-Perssons modell lämnades utanför min undersökning. Jag talar bara om 
informationsanvändning i en övergripande bemärkelse. 



 64 

  
6. Effekterna – I studien granskades bara en möjlig effekt av 

informationssökningsprocessen, tidningsläsningens och informationsökningens 
betydelse för invandrarnas integration i det svenska samhället.  

 
 
Integrationsprocessen delas, enligt en modell av Diaz och Bel Habib, in i fem olika områden. 
Den femte, den personliga integrationen, är den primära i undersökningen och ingår i övriga 
integrationsområden. De övriga fyra är: 
 

1. kommunikativ integration – de informanter som inte hade några kunskaper i 
svenska vid tidpunkten för ankomsten till landet, dvs. sex av åtta informanter, betonade 
tidningsläsningens betydelse för språkinlärning. Med åren har det blivit mer aktuellt 
med läsning som ett sätt att förbättra sitt språk samt i fall där det saknades dagliga 
kontakter med svenskar, ett sätt att bibehålla språket. Denna sorts integration är viktig 
med tanke på att den ofta är en förutsättning för övriga integrationsområden. 

 
2. politisk integration – tidningsläsning och informationssökning påverkade inga av 

mina informanter att engagera sig politiskt. Flera personer betonade dock betydelsen 
av mediernas bevakning för opinionsbildning. De tre personerna som på sätt och vis 
var politiskt engagerade var det även innan de flyttade till Sverige och upplever sig 
inte vara påverkade av medier för sitt engagemang. 

 
3. strukturell integration – tidningsläsningens betydelse, särskilt jobb och studie 

bilagan bedömdes vara av ringa betydelse för informanternas strukturella integration. 
Ingen av de intervjuade personerna hade fått jobb genom jobbannonser utan via 
personliga kontakter. 

 
4. social integration – majoriteten av informanterna, sex av åtta personer, känner sig 

inte integrerade i det svenska samhället. De saknar kontinuerliga kontakter med 
infödda svenskar och flera av dem bor i en segregerad stadsdel. Varken studierna eller 
arbetet har hjälpt dem att skaffa sig sociala kontakter med infödda svenskar. Däremot 
var samtliga informanter överens om tidningsläsningens och informationssökningens 
betydelse för samhällsorienteringen.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Enkät 1 
 
 
ENKÄTEN DELAS TILL ALLA FÖR ATT KUNNA VÄLJA UT INTERVJUPERSONER* 
Enkäten: 
 
Kön:  man kvinna 
 
Ålder:  -25 25-35   35-45     45-65     65- 
 
Utbildning:  grundskola      gymnasieskola högskola 
 
Sysselsättning: studerande      anställd         arbetslös            pensionär 
 
Är du:  född i Sverige född utomlands 
 
Om du är född utomlands hur länge har du bott i Sverige? 
 

-5 år   5 –10 år     mer än 10 år 
 
Varför brukar du besöka tidningsrummet (markera allt som gäller): 
 
 läsning av tidningar/tidskrifter på modersmål 
 
 läsning av tidningar/tidskrifter på svenska 
 
 läsning av tidningar/tidskrifter på något annat språk (engelska, franska) 
 
 
Har du något emot att bli intervjuad om dina läsvanor (intervjun tar ca 30 min): 
 
 ja nej 
 
Om du svarat nej var snäll och lämna ditt telefonnummer och eventuellt tid då det passar dig 
att bli intervjuad. 
Namn: _______________________________________________ 
Telefonnummer: _______________________________________ 
Tid __________________________________________________ 

                                                 
* Hur jag kommer att göra har jag beskrivit i metodavsnittet. 



 69 

 Bilaga 2-Enkät 2 
 
ENKÄT SOM IFYLLS AV DE UTVALDA UNDERSÖKNINGSPERSONERNA* 
 
 
Informationssökning (besvarar frågan 2) 
 
1 Vilka tidningar läser du på biblioteket?(här tänker jag räkna upp alla tidningar som finns 
tillgängliga på tidningsavdelningen) 
 
2 Vad läser du i tidningarna? (innehållstyper) 
 
Inrikesnyheter ÿ Ekonomi/näringsliv ÿ Ledare ÿ 
 
Utrikesnyheter ÿ Familjenyheter ÿ Nöjesreportage ÿ 
 
Radio – TV ÿ Insändare ÿ  Kultursidor ÿ 
 
Lokala affärsannonser ÿ Småannonser ÿ Tecknade serier ÿ 
 
Kommunalpolitik ÿ  Sport ÿ  Korsord/tävlingar ÿ 
 
 
3 Hur ofta kommer du till biblioteket för att läsa tidningar? 
 
     En gång i veckan ÿ  Flera gånger i veckan ÿ  
  
     Några gånger i månaden ÿ Några gånger om året ÿ 
 
5 Vilka tidskrifter läser du i tidningsrummet? (här tänker jag räkna upp alla tidskrifter som 
finns i tidningsrummet) 
 
6 Vad brukar du läsa i tidskrifterna (vilka artiklar)*? 
 
7 Läser du de tidskrifterna regelbundet? 
 
 Ja ÿ Nej ÿ 
 
9 Hur söker du information om vilka tidningar/tidskrifter innehåller det ämne som intresserar 
dig?(kryssa det vanligaste alternativet) 
 
Letar själv ÿ     Frågar bibliotekarie om hjälp ÿ     Frågar andra besökare om hjälp ÿ 

                                                 
* Denna enkät ifylls av intervjupersonerna därför att jag anser att det är lättare att samla information på detta sätt. 
Därefter kommer vi att fortsätta med intervjun.  
* Vissa tidskrifter är väldigt svåra att katalogisera, de kan innehålla väldigt varierande artiklar.  
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Bilaga 3-Intervjufrågor 
 
INTERVJU MED DE UTVALDA UNDERSÖKNINGSPERSONERNA 
 
Medievanor från hemlandet (besvarar frågan 1): 
 
1 Hur ofta läste du tidningar/tidskrifter i ditt hemland? 
2 Vilken information sökte du då? 
3 Varför sökte du information? (Motivet bakom deras tidningsläsning) 
4 Var det lokal- eller rikstäckande tidningar? 
5 Brukade du prenumerera på någon tidning/tidskrift i hemlandet? 
6 Brukade du läsa tidningar/tidskrifter på något bibliotek? 

Motivation bakom invandrarnas läsning av periodika på svenska (besvarar frågan 3) 
 
1. Varför läser du tidningar/tidskrifter på svenska?  
2. Tycker du att du har någon nytta av tidningsläsning på svenska? 
 
Tidningsrummets bestånd och informationstillgänglighet  
(Besvarar frågan 4) 
 
1. Vad tycker du om bibliotekets utbud av svenska tidningar och tidskrifter? 
2. Är det lätt att hitta tidningar/tidskrifter om ämnet som intresserar dig på avdelningen? 
3. Är de tillgängliga?-Händer det ofta att tidning/tidskrift som du skulle vilja läsa är utlånad?- 

Är du nöjd med Tidningsrummets öppethållande? 
4. Har du några önskemål angående tidningsrummets utbud av svenska tidningar och 

tidskrifter (bestånd) eller service på avdelningen?  
 
Tidningsläsning och integration (besvarar frågan 5) 
 
Politisk integration: 
 
1. Brukar du hålla dig informerad om politiska händelser i landet? 
2. På vilket sätt hjälper dig tidningar/tidskrifter att hålla dig informerad om det politiska 

läget i landet? 
3. Får du genom tidningar/tidskrifter tillräcklig information om olika partiernas 

ståndpunkter i aktuella politiska frågor? 
4. Har tidningsläsning påverkat dig att engagera dig politiskt på något sätt (medlemskap i 

något parti eller annan politisk organisation typ Amnesty International eller dyl.) 
  

Strukturell integration: 
 
7 Hur tidningsläsning påverkar dina chanser att få eller byta jobb? (t.ex. G-P:s Jobb bilaga) 

Har du några konkreta exempel? 
8 Har tidningsläsning påverkat på något sätt ditt val av utbildning eller yrke? (t.ex. genom 

att följa jobbannonser eller läsa artiklar om situationen på arbetsmarknaden) 
9 Har tidningsläsning påverkat dig att ansluta dig till någon icke-politisk organisation? 

(t.ex. genom annonser eller artiklar om organisationens verksamhet) 
 
Kommunikativ integration: 
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1. När började du läsa svenska tidningar och tidskrifter?  
2. Vilka tidningar/tidskrifter läste du i början?  
3. Varför just dessa?  
4. Läser du fortfarande samma tidningar eller har dina läsvanor förändrats? 
5. Hjälpte dig tidningar/tidskrifter på något sätt när du lärde dig språket? 
6. Hjälper de dig i dag att förbättra din svenska? 
7. Använde ni svenska tidningar och tidskrifter som läromedel i skolan? (SFI, SAS, Sv2 

osv.) 
8. Vad anser du om språket i tidningarna? (svårt, lätt, oförståeligt, mm) 
 
Social integration: 
 
1 Hur viktigt är att bli informerad om händelserna i landet för att kunna samtala med 

svenskar? 
2 Hur bedömer du värdet av att vara orienterad om vad som händer i Sverige i ditt umgänge 

med svenskar? 
3 Har tidningsläsning hjälpt dig att bli bättre integrerad i det svenska samhället? (att förstå 

landet och människorna och att aktivt delta i samhällslivet) 
4 Hur hjälper dig informationerna från svenska tidningar i ditt vardagliga liv? 
5 Vilken nytta har du av att läsa svenska tidningar i vardagslivet? 
 


