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Abstract 
Människors uppfattning om sig själva och sin omvärld påverkas mycket av medierna 

de konsumerar, i synnerhet nyhetsmedier, och nu kanske mer än någonsin genom den 

ökade tillgängligheten. För personer med delad nationell identitet, till exempel 

immigranter, kan nyhetskonsumtionen både påverka och påverkas av hur relationen 

till det nuvarande respektive tidigare hemlandet är och utvecklas. Den här uppsatsen 

bygger på två jämförande fallstudier, båda bestående av webbenkäter och intervjuer, 

som kartlägger och jämför användarvanor gällande nyhetskonsumtion bland svenskar 

bosatta på Island respektive islänningar bosatta i Sverige. För att försöka förstå och 

förklara vilka faktorer som påverkar användningen av nyhetsmedier har en tredelad 

modell lånats från tidigare forskning (Wadbring & Andersson, 2016) och aningen 

modifierad använts som ramverk. Resultaten visar att fördelningen i konsumtion 

mellan det nuvarande och tidigare hemlandets nyhetsmedier är nästintill identisk för 

både svenskar på Island och islänningar i Sverige, där det nuvarande hemlandets 

nyhetsmedier dominerar något. Även gällande olika bakgrundsfaktorer följs de båda 

urvalsgruppernas nyhetsmedieanvändning åt. Förhoppningen är att uppsatsen ska 

kunna bidra till en större förståelse för det nuvarande respektive tidigare hemlandets 

nyheters betydelse för människor med delad nationell identitet. 
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Tack till 
Gunnar Nygren vid Södertörns högskola, handledare i Stockholm. 

Valgerður Jóhannsdóttir vid Háskóli Íslands, handledare i Reykjavík. 

 

De båda webbenkäternas alla respondenter bestående av svenskar bosatta på 

Island och islänningar bosatta i Sverige och vilkas svar uppsatsen i huvudsak bygger 

på. 

 

De fyra intervjupersonerna som ställde upp och vilkas deltagande har bidragit till 

en fördjupad förståelse för de kvantitativa resultaten. 

 

För hjälp med att dela webbenkäterna vill jag även tacka: 

Svenska föreningen på Island, 

Isländska föreningen i Stockholm, 

Sveriges ambassad i Reykjavík, 
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1. Introduktion 
Året var 870. Lugnet efter stormen hade lagt sig när den skeppsbrutne svenske 

vikingen Garðar Svavarsson och hans slavar drev i land på en främmande ö. De 

byggde ett hus vid en vik, på en vacker plats som sedan dess har kallats Húsavík. När 

en lång vinter passerat seglade Garðar tillbaka österut och lämnade två slavar efter 

sig, vilka blev de allra första Skandinaviska nybyggarna på den ö vi i dag kallar Island 

(Landnámabók Íslands, 1925, s. 2).  

 

Tack vare modern teknik är Sverige och Island närmare varandra i dag än på Garðars 

tid – om än inte geografiskt. Ingen behöver längre riskera sitt liv under veckor på ett 

stormigt hav för att vidarebefordra nyheter mellan länderna när kommunikationen kan 

ske genom ett enda tryck på en skärm. All världens nyhetsmedier ryms nu i en 

bakficka, vilken gör att den som väljer att flytta utomlands kan följa det tidigare och 

nya hemlandets nyhetsmedier lika lätt – åtminstone via internet. Det skapar också nya 

förutsättningar för nybildande och upprätthållande av den nationella identiteten, bland 

annat med hjälp av nyhetskonsumtion. 

 

Genom två jämförande fallstudier bidrar uppsatsen till forskningen som kartlägger 

och ökar förståelsen nyhetskonsumtionen bland personer med delad nationell 

identitet, i det här fallet gällande svenskar bosatta på Island och islänningar bosatta i 

Sverige. De två specifika urvalsgrupperna har inte tidigare studerats på detta 

jämförande sätt inom journalistikforskningen. 

 

Det var genom ett sommarjobb som valsafariguide på Island 2008 som min starka, 

personliga koppling till vulkanön började. Där, i den lilla fiskebyn Húsavík, träffade 

jag den islänning som i dag är min man. Sedan dess har vi bott längre perioder i 

varandras hemländer – en svensk på Island och en islänning i Sverige, båda aktiva 

nyhetskonsumenter. Tack vare den här kandidatutbildningen i journalistik och 

multimedia såg jag en möjlighet att undersöka hur nyhetskonsumtionsvanorna bland 

andra svenskar på Island och islänningar i Sverige ser ut, och försöka förstå varför. 
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1.1. Syfte, mål och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att kartlägga, jämföra och försöka förklara vanor gällande 

nyhetskonsumtion bland svenskar bosatta på Island och islänningar bosatta i 

Sverige. Undersökningen ämnar klargöra vilken betydelse olika faktorer med 

koppling till nationell identitet kan ha för konsumtionen av nyheter från de båda 

länderna. Detta för att bidra till en större förståelse för hur nyhetsanvändningen 

kan påverka och påverkas av delad nationell identitet. 

 

Följande forskningsfrågor utgör grunden för studierna: 

1. I vilken utsträckning tar svenskar bosatta på Island respektive islänningar bosatta i 

Sverige del av nyheter från svenska respektive isländska nyhetsmedier? 

2. Till vilken grad har olika faktorer med koppling till nationell identitet betydelse 

för respondenternas konsumtion av nyheter från det tidigare respektive nuvarande 

hemlandets nyhetsmedier? 

3. Vilka skillnader respektive likheter kan urskiljas mellan de två urvalsgruppernas 

konsumtion av nyheter från det tidigare respektive nuvarande hemlandets 

nyhetsmedier? 

1.2. Uppsatsens översikt 
Den här uppsatsen är indelad i flera kapitel:  

– Kapitel 2 ger en bakgrund till forskningsområdet genom att se närmare på 

relationen mellan Sverige och Island. 

– Kapitel 3 ser över forskningsproblemet med hjälp av teori och tidigare 

forskning. 

– Kapitel 4 förklarar de båda fallstudiernas två undersökningsmetoder, 

inklusive metodkritik. 

– Kapitel 5 presenterar studiernas resultat. 

– Kapitel 6 analyserar och diskuterar resultaten utifrån teori och tidigare 

forskning. 
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2. Bakgrund 

2.1. Den nordiska identiteten och språkgemenskapen 
Sverige och Island tillhör vad som ibland kallas den nordiska identiteten. Det är en 

föreställd gemenskap bland de nordiska länderna som bygger på likheterna i bland 

annat natur, klimat, historia, politik, ekonomi, religion, en gemensam värdegrund och 

inte minst de närbesläktade språken (Andersson, 2012, s. 1; Woodward, 1997a, s. 14).  

 

I Norden har de nordgermanska språken svenska, danska, norska, färöiska och 

isländska flest talare. De kommer alla från samma urnordiska språkstam som under 

vikingatiden delade sig och utvecklades i en västlig (isländska, färöiska och norska) 

och en östlig gren (svenska och danska) (Andersson, 2012, s. 7). Svenskan har under 

århundradena påverkats av influenser från andra språk och utvecklats mer än 

isländskan som aktivt har bevarats under det senaste milleniet. Men med ökad 

globalisering och teknisk utveckling letar sig nu låneord i allt högre grad in även i det 

isländska språket, i synnerhet hos unga. Det gäller framför allt ord och uttryck från 

engelska som är västvärldens ”lingua franca”, vilket enligt Nationalencyklopedin 

definieras som en ”teknisk term för alla hjälpspråk som brukas mellan människor med 

olika språk” (Nationalencyklopedin, 2016a). I takt med den ostoppbara utvecklingen 

har också den konservativa attityden inom den isländska språkpolitiken under de 

senaste åren släppt en aning. Gísladóttir (2002, s. 8) hävdar att låneord inte längre ses 

som ett lika stort hot mot det isländska språket, så länge de kan anpassas till det 

grammatiska böjningssystemet. Hon menar samtidigt att modersmålet och den 

nationella identiteten fortsätter att vara oskiljaktiga för många islänningar. Därför kan 

det tänkas att immigranter på Island i ännu högre grad än immigranter i Sverige måste 

kunna behärska det inhemska språket för att accepteras i sitt nya hemland – och där 

kan de inhemska nyheterna spela en viktig roll för språkutvecklingen, och tvärt om. 

 

Samtidigt är det ofta lättare för islänningar att lära sig svenska än motsatsen. Det kan 

bero på att den svenska grammatiken är mindre invecklad. En annan trolig orsak är att 

islänningar förutom engelska även studerar danska i grundskolan, från och med 

mellanstadiet. Det är en tradition sedan tiden fram till 1944 då Island fortfarande 

styrdes från Danmark. Danskaundervisningen gör därmed steget till att behärska det 

svenska språket ännu kortare för många islänningar.  
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2.2. Upplevt avstånd mellan Sverige och Island 
Island kan upplevas som närmre Sverige än omvänt på flera sätt än genom språket. 

Om än inte geografiskt så till exempel genom att många dagligvaror som inte 

produceras på Island importeras från bland annat Skandinavien. Mat är en av de 

symboler som människor kan identifiera sig genom, som bygger den nationella 

identiteten och enligt vissa till och med skulle kunna jämföras med ett samhälles 

språk (Woodward, 1997a, ss. 31–33). I en isländsk fiskeby som Húsavík hör till 

exempel Felix ketchup, Pågens kanelgifflar och Malacos Gott&Blandat till 

standardutbudet, medan isländska varor i Sverige är mycket mer sällsynta och kan 

upplevas som mer exotiska. Det skulle kunna bidra till att göra islänningarna lite mer 

skandinaviska, kanske till och med svenska, än svenskarna är isländska. 

 

Att Sverige är fyra gånger större än Island, har lite drygt 30 gånger fler invånare och 

är så mycket närmare beläget Centraleuropa kan vara en anledning till varför det 

(troligen) oftare rapporteras i isländska nyheter om vad som händer i Sverige än tvärt 

om. Det skulle i sin tur kunna göra att islänningarna är mer insatta i det svenska 

samhället och därmed upplever sig stå närmare Sverige än svenskarna står Island och 

det isländska samhället. 

2.3. Gemensam nordisk arbetsmarknad 
Det är lätt att flytta mellan Sverige, Island, Danmark, Norge och Finland tack vare att 

ländernas regeringar har skrivit under en överenskommelse om en gemensam nordisk 

arbetsmarknad. De anser ”att det är en grundläggande rättighet för medborgare i de 

nordiska länderna att fritt kunna ta arbete och bosätta sig i ett annat nordiskt land” 

(Nordiskt samarbete, 2016). För den som vill leva och verka i ett annat av de andra 

nordiska länderna ska det kunna ske smidigt och under trygga sociala förhållanden. 

Ett av villkoren är att den som är svensk medborgare måste folkbokföra sig på Island 

om hen planerar att uppehålla sig på Island i mer än sex månader (Nordiska rådet, 

2016a). En isländsk medborgare måste folkbokföra sig i Sverige om hen planerar att 

uppehålla sig i Sverige i mer än 12 månader (Nordiska rådet, 2016b). 

 

Det är vanligt att främst unga svenskar söker sig till Island för att säsongsarbeta bland 

annat på landbruksgårdar, inom turismen eller fiskindustrin. Många lockas även av 

Islands dramatiska och exotiska natur. Vad gäller islänningarna är det större utbudet 
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av utbildningar en vanlig anledning för studenter att söka sig till Skandinavien. Även 

fler möjligheter till arbetstillfällen får många att flytta, mer eller mindre tillfälligt. Det 

gällde inte minst i samband med den ekonomiska kraschen 2008.  

 

Exakt hur många svenskar på Island och islänningar i Sverige det finns är framför allt 

en definitionsfråga, beroende på vilka kriterier som ska uppfyllas. 2015 bodde det 

1920 registrerade svenskfödda på Island (Statistics Iceland) och samtidigt bodde 5644 

islandsfödda i Sverige (Statistiska Centralbyrån). Siffrorna gäller för människor som 

är födda i det tidigare hemlandet och registrerade i det nya. Det täcker inte in till 

exempel personer som fötts i ett land utan att någonsin ha levt där, vilket kan vara 

fallet vid adoption eller om föräldrarna tillfälligt bott i födelselandet och sedan flyttat 

tillbaka till sitt eget ursprungsland. Ett annat exempel är alla de studenter som 

tillfälligt bor i ett annat nordiskt land på grund av utbildning och som inte registrerar 

sig i det nya landet. Enligt Elín Jónsdóttir vid Islands ambassad i Stockholm anger det 

isländska folkbokföringsregistret Þjóðskrá att 8163 islänningar var registrerade i 

Sverige den 1 juli 2016 (Jónsdóttir, 2016). Hon skriver att ambassaden tror att det kan 

vara ännu fler men att det är svårt att säga eftersom så många flyttar fram och tillbaka. 

Statistiken som finns gällande migration inom Norden är därmed inte helt tillförlitlig 

men kan ge en fingervisning om situationen, även om mörkertalet är stort. 

 

Att det finns fler islänningar i Sverige än svenskar på Island skulle kunna innebära att 

fler isländska anhöriga är kvar på Island och följer vad som händer i Sverige, än 

svenska anhöriga kvar i Sverige som följer vad som händer på Island. Beräknat på den 

totala populationen innebär det att en betydligt större andel av den isländska 

befolkningen kan antas vara insatta i Sveriges seder och bruk, språk och samhälle än 

den svenska befolkningen är insatt i de isländska motsvarigheterna. Detta kan 

ytterligare bidra till att islänningar i större utsträckning står närmare Sverige än 

svenskar står Island.  

 

För den som har flyttat från det ena till det andra landet finns föreningar som värnar 

om det tidigare hemlandets traditioner – till exempel Svenska Föreningen på Island 

och föreningen för islänningar i Stockholm (Íslendingafélagið í Stokkhólmi). De 

hjälper till att upprätthålla tillhörigheten till det tidigare boendelandet, för den 

immigrant som är intresserad av det. 
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3. Litteraturöversikt och teoretiskt ramverk 
Litteraturöversikten ger förståelse för forskningsproblemet och hjälper till att tolka 

resultaten. Eftersom journalistikforskningen är tvärvetenskaplig skulle den kunna 

förklaras genom flera andra vetenskapliga discipliner (Asp, 1992, ss. 60–61). Den här 

litteraturöversikten rör i olika grad även samhällsvetenskap, beteendevetenskap, 

språkvetenskap, politikvetenskap och teknikvetenskap.  

3.1. Nyheter 

3.1.1. Definition av nyheter 

Begreppet ”nyhet” är centralt för denna uppsats och definieras i det här 

sammanhanget som det redaktionella materialet etablerade nyhetsmedier publicerar – 

oavsett plattform. Nyhetsmedier i sin tur innebär här, i enlighet med den definition 

som Arkhede och Ohlsson ger (2015, s. 7): ”nyhetsmedier med egen redaktionell 

verksamhet på nationell och/eller lokal nivå”. 

 

Några faktorer som styr vad som blir en nyhet är till exempel att det ska vara av vikt, 

icke-normalt, närhet i tid, rum och kultur, innehålla konflikt, beröra elitpersoner, vara 

lättbegripligt och nytt (Häger, 2014, ss. 95, 101–102). Ofta bygger nyheter på de 

grundläggande och öppna frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför (Ghersetti, 

2012, ss. 215–216; Häger, 2014, s. 28)? 

3.1.2. Nyheternas roll för den nationella identiteten 

Nyheterna fungerar som publikens fönster mot omvärlden, skapar gemensamma 

referensramar, och de frågor som tas upp i nyhetsrapporteringen blir, enligt 

dagordningsteorin, också det som konsumenterna uppfattar som viktigast (Shehata, 

2015, s. 355; Strömbäck, 2015a, s. 345). Tack vare medierna byggs gemensamma 

referensramar som gör att konversationer kan föras även om sådant som folk inte 

själva upplevt, både personligen och online. Nästan allt människor vet utöver sin egen 

vardag inhämtas från medierna, och inte minst nyhetsmedierna, som har en stor 

betydelse för hur världsbilder och identiteter formas (Nygren, 2005, s. 58). Identiteten 

i sin tur påverkar varje individs självbild och relation till omvärlden, som en länk 

mellan oss och det samhälle vi lever i (Woodward, 1997b, s. 1). Den samhälleliga 

gemenskapen som nationell identitet innebär, bygger enligt Strömbäck på vad han 

kallar ”den sociala sammanhållningen” (2015a, s. 341). Det får invånarna i ett 
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samhälle bland annat genom att känna tillhörighet trots att de kanske inte ens känner 

varandra (Nygren, 2005, s. 58) – och där spelar nyhetsmedierna en viktig roll.  

 

Identitet bygger på kontraster eller motsatser som ”vi och dem” (Woodward, 1997a, 

ss. 20–21; Nygren, 2005, s. 58). Fokus ligger på likheter och skillnader som kan 

förändras över tid. Woodward (1997a, ss. 22–23) menar att olika sidor av identiteten 

utmanas under hela livet genom att förstärkas och försvagas, tillkomma och försvinna. 

Det gäller allt en person kan tycka sig tillhöra (eller inte tillhöra), till exempel en 

sexuell läggning, föräldraroll, yrkesroll, hobby, klädstil eller – inte minst för 

immigranter – den nationella tillhörigheten.  

 

På så sätt är den nationella identiteten både relativ och subjektiv då den bygger på en 

upplevd gemenskap där medborgare i ett land tycker sig höra ihop, alternativt skiljer 

sig från andra, bland annat genom specifika handlingar och symboler av olika slag. 

Gemensamt språk, mat, högtider och referensramar är några meningsskapande 

exempel som placerar in människor i olika sammanhang (Woodward, 1997a, ss. 9–12, 

14). 

 

Det är just det här kollektiva sättet att dela in och ge den sociala världen en mening 

som skapar kulturer (Woodward, 1997a, s. 30). En eventuell partners nationalitet kan 

också spela in, där immigranter med en inhemsk partner ofta känner sig mer 

integrerade än ensamstående eller personer med en partner från till exempel tidigare 

boendeland (Skaptadóttir & Wojtynska, 2007, s. 87). Det kan ha att göra med en 

större närhet till de symboler som bygger en nationell identitet. Även medierna kan ha 

betydelse, framför allt nyhetsmedierna, som hjälper till att bygga upp de föreställda 

gemenskaperna. Och trots att samhörigheten grundar sig i var och ens subjektiva 

uppfattning, behöver den inte vara svagare för det – tvärt om (Gilroy, 1997, s. 302).  

 

I vilken utsträckning en immigrant känner sig tillhöra det nuvarande respektive 

tidigare boendelandet är väldigt individuellt. Ett uttryck för dubbel eller multipel 

nationell tillhörighet är ”diaspora identitet” (Christiansen, 2004, s. 189). Ordet 

”diaspora” är grekiska och betyder ”utspridning” (Nationalencyklopedin, 2016b). För 

många med utspridd eller delad nationell identitet – eller med andra ord ett tidigare 

och nuvarande boendeland – är det ofta svårt att säkert bestämma vad som är ens hem 
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och hemland. Det kan råda en inre konflikt gällande de olika tillhörigheterna; å ena 

sidan till landet de växte upp i och å andra sidan till det land där de nu har etablerat 

sig (Christiansen, 2004, s. 189). Vilken vikt varje individ känner att respektive land 

har för identiteten är olika. I den här uppsatsen används ”hemland” synonymt med 

”boendeland”, oavsett till vilken grad de enskilda individerna identifierar sig med sina 

nuvarande och tidigare boendeländer. 

 

Tack vare internet kan den som vill hålla kontakten lätt göra det på distans, vare sig 

det gäller social interaktion med människor eller till det tidigare hemlandet genom 

mediekonsumtion. Fysisk närvaro i tid och rum på samma geografiska plats spelar 

inte längre någon roll för möjligheten att kommunicera (Georgiu, 2010, s. 4). För den 

som byter land innebär det att banden till landet som lämnas inte måste klippas på 

samma sätt nu som förr i tiden (Georgiu, 2010, ss. 4–5). Konsumtion av det tidigare 

hemlandets nyheter kan innebära en möjlighet för en person med delad nationell 

identitet att upprätthålla kontakten och kanske till och med stärka banden ytterligare 

till det tidigare hemlandet (Woodward, 1997a, s. 16; Nygren, 2005, s. 58). Samtidigt 

kan användning av det nya hemlandets nyheter främja integrationen. Hur relationen 

till de respektive hemländerna ser ut och vad de betyder är väldigt individuellt 

(Christiansen, 2004, ss. 189–190), och det är inte säkert att det upplevs som viktigt att 

upprätthålla kontakten. På samma sätt behöver det inte nödvändigtvis heller kännas 

angeläget för en individ att integreras i det nya landet. Men oavsett om det tidigare 

hemlandet förblir ens främsta hem, det nya hemlandet tar över med tiden eller om de 

väger lika så kommer en människas nationella identitet att påverkas så fort 

mediekonsumtionen förändras (Nygren, 2005, s. 59; Christiansen, 2004, s. 201).  

3.1.3. Nyheternas roll för demokratin  

Journalistik i allmänhet och nyhetsjournalistik i synnerhet har traditionellt som 

främsta uppgift att informera, granska och agera forum för debatt (Allern, 2012, s. 

236; Nord & Strömbäck, 2012, s. 17). På så sätt erbjuds medborgarna det de behöver 

för att kunna vara fria och självstyrande, vilket är en förutsättning för ett fungerande 

demokratiskt samhälle (Strömbäck, 2015b, s. 299; Kovach & Rosenstiel, 2014, s. 17).  

 

Vad politikerna tycker och gör, och vad som händer i samhället är värdefullt för folket 

att få veta och tvärt om; vad folket tycker och gör, och vad som händer i samhället är 
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värdefullt för politikerna att få veta (Nord & Strömbäck, 2012, ss. 16–17). Kovach 

och Rosenstiel (2014, s. 72) hävdar att journalistikens främsta lojalitet i en demokrati 

ändå alltid måste ligga hos medborgarna. Det är genom nyhetsmedier som olika 

politiska skeenden utspelar sig och tydliga samband finns mellan nyhetskonsumtion 

och kunskap om politik och samhälle (Ohlsson, 2015, s. 436). På så sätt kan 

konsumtion av inhemska nyheter vara avgörande för immigranters integration i det 

nya boendelandet, medan användning av det tidigare boendelandets nyheter kan ha 

betydelse för hur väl en utvandrad person följer med i det tidigare boendelandets 

utveckling. I den här studien undersöks nyhetsmedieanvändning hos personer som 

flyttat mellan demokratierna Sverige och Island, och för dem kan nyheterna vara 

avgörande för deras roll som fria medborgare i sitt nya respektive tidigare hemland. 

 

Kovach och Rosenstiel (2014, s. 9) menar också att journalistikens främsta 

förpliktelse i en demokrati är till sanningen. Problemet är att sanningen alltid är 

subjektiv, men en strävan hos nyhetsjournalisten bör vara att alltid hålla sig så nära 

sanningen som möjligt genom att ta reda på vad som är minst falskt (Kovach & 

Rosenstiel, 2014, ss. 58–59). Huvudsaken är att det journalistiska arbetet i sig är så 

neutralt som möjligt. Genom en objektiv och opartisk nyhetsrapportering kan 

medierna ge medborgarna den information de behöver för att bilda sig en egen 

uppfattning i olika samhällsfrågor och ta ställning efter det (Asp, 2007, s. 34). Det 

sker bland annat genom att journalisterna är så rättvisa som möjligt och låter alla sidor 

komma till tals, utan att det är på bekostnad av någon annan. 

3.2. Det förändrade medielandskapets effekter på produktion, 

distribution och konsumtion av nyheter 
De senaste årens digitalisering har förändrat och förändrar fortfarande hur 

medielandskapet ser ut. Traditionella medier – tv, radio och dagstidning i sina 

ursprungliga former – når inte längre en lika stor publik, samtidigt som nyhetsmedier 

i digital form och i webbformat ökar (Arkhede & Ohlsson, 2015, s. 7; Myndigheten 

för press, radio och tv, 2016). Tekniken tillsammans med internet har därmed ändrat 

förutsättningarna för immigranters nyhetskonsumtion, så att de allra flesta nu helt fritt 

kan välja i vilken utsträckning de vill ta del av sitt nuvarande respektive tidigare 

hemlands nyhetsmedier. Nya former av media har dock inte ersatt de äldre – än så 
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länge – utan de kompletterar snarare varandra, och på så sätt bildas nya strukturer och 

sätt att kommunicera (Reese, 2010, s. 350).  

 

Att nå 50 miljoner användare tog telefonen 50 år, tv:n 20 år och internet bara sju år 

(Appelgren & Leckner, 2013, s. 49). Ofta när det gäller teknisk utveckling rör det sig 

om en evolution snarare än revolution. Nya lösningar växer ofta fram ur en 

föregångare och fenomenet när beteendet är kvar medan tekniken ändrar form kallas 

remediering (Weibull & Wadbring, 2014, s. 103; Picha Edwardsson, 2015, s. 14). Ett 

exempel är att folk fortfarande läser nyheter, men i allt större utsträckning på en 

skärm än på papper. För att ett nytt medium ska bli framgångsrikt måste det vara 

effektivare, billigare, mindre komplext och mer kvalitativt än den tidigare versionen 

(Appelgren & Leckner, 2013, ss. 50–52). Det stämmer in på tekniken som används 

för digital nyhetskonsumtion. Publiken har snabbt vant sig vid att se, höra och läsa 

vad de vill, när de vill och var de än är (Picha Edwardsson, 2015, s. 16). 

 

Förr i tiden tog folk oftare till sig nyheter utan att aktivt söka upp dem, genom vad 

som kallas oavsiktlig exponering (Strömbäck, 2015a, s. 348). Då när medieutbudet 

var mer begränsat och innehållet mindre tillgängligt var också sannolikheten större för 

slumpmässig nyhetskonsumtion. Kanske var det till exempel tv-tittandet i sig som var 

intressant snarare än innehållet, vilket ledde till oavsiktlig exponering. Genom 

modern teknik finns all världens nyheter nu tillgängliga var som helst, när som helst. 

Istället för att serveras medieinnehåll i portioner av svensk husmanskost finns i dag en 

oändlig buffé av internationell cuisine i form av medieinnehåll, bland annat nyheter, 

att välja och vraka från. Men tiden som varje individ lägger på mediekonsumtion har 

ändå inte ökat nämnvärt de senaste åren (Myndigheten för press, radio och tv, 2016). 

Istället skiftar användningen från traditionella medier till internet (Findahl & 

Davidsson, 2015, s. 89). Förändringen sker långsamt med den unga delen av 

befolkningen i täten. De använder internet i allra störst utsträckning (Findahl & 

Davidsson, 2015, s. 89), både generellt och för mediekonsumtion. Det är relevant att 

ha i åtanke då olika åldersgruppers nyhetsmedieanvändning studeras i uppsatsens 

undersökningar.  

 

Ju mer information som finns att tillgå med den moderna tekniken och 

medielandskapets hjälp, desto fler aktiva val måste publiken göra (Färdigh & 
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Sternvik, 2008, s. 301). Det innebär att varje enskild individs intressen styr 

nyhetskonsumtionen i större utsträckning än tidigare (Ohlsson, 2015, s. 436; Arkhede 

& Ohlsson, 2015, ss. 7–8; Myndigheten för press, radio och tv, 2016). Att publiken 

har större kontroll över nyhetsanvändningen skulle kunna tolkas som att 

massmedierna förlorar sin ställning medan nischmedier ökar (Strömbäck, 2015a, s. 

349) och att nyhetslandskapet blir allt mer fragmenterat när användarna sprids mer 

(Ohlsson, 2015, s. 441). På sikt kan det skapa problem när ambitionen är att ha ett 

upplyst och jämställt samhälle där medborgarna är tillräckligt informerade för att 

kunna vara självstyrande och fria (Ohlsson, 2015, s. 436). Balansen mellan att låta 

publiken ta del av vad de vill veta och behöver veta är komplicerad, nu mer än 

någonsin (Häger, 2014, s. 96). Det är inte teknikens fel i sig utan användandet av den 

som resulterar i förutsedda och oförutsedda, avsiktliga och oavsiktliga, positiva och 

negativa konsekvenser (Strömbäck, 2015a, s. 342). 

 

Förr i tiden hade många immigranter inget annat val än att ta del av rapporter från det 

nya hemlandets nyhetsmedier, om några alls. Det förändrade medielandskapet med de 

nya förutsättningarna för produktion, distribution och konsumtion har öppnat upp nya 

möjligheter och ger till exempel svenskar bosatta på Island och islänningar bosatta i 

Sverige friheten att välja i vilken utsträckning de vill ta del av svenska respektive 

isländska nyheter. Men för att förstå vad som motiverar människors 

nyhetskonsumtionsvanor är det värdefullt att studera tidigare forskning. 

3.3. Tidigare forskning gällande immigranters nyhetskonsumtion 
I en rapport skriven av Wadbring och Andersson (2016) på uppdrag av SOM-

institutet undersöktes nyhetsvanor bland utlandssvenskar. Två forskningsfrågor var 

presenterade varav den första gällde hur utlandssvenskars generella användning av 

nyhetsmedier från Sverige respektive det nuvarande boendelandet ser ut. Resultaten 

visade att intresset för inhemska nyhetsmedier var betydligt större än för svenska 

nyhetsmedier. Det enda nyhetsmedium som utlandssvenskarna tog del av regelbundet 

i lika stor utsträckning från Sverige och det nya hemlandet var nationella 

dagstidningar online. Den andra forskningsfrågan handlade om vilka faktorer det är 

som primärt förklarar nyhetskonsumtionen från Sverige respektive det nuvarande 

boendelandet.  De tog fram en modell bestående av tre huvudområden som i tidigare 
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forskning visat sig viktiga för nyhetsanvändning. Modellen utgör även det teoretiska 

ramverket i den här uppsatsen. 

 

Mediekonsumtionen bland islänningar bosatta i Boston, USA, undersöktes i en 

magisteruppsats från Háskóli Íslands (Islands universitet), skriven av Sæmundsdóttir 

(2011). 62 respondenter deltog i webbenkäten som hade en urvalsram bestående av de 

156 personer som var registrerade på isländska föreningen i Bostons mejllista. 

Resultaten från undersökningen visade att islänningar i Boston föredrog isländska 

medier för nyhetskonsumtion, men att förhållandet ändå var mycket jämnt. Bland 

webbmedier och tidningar online dominerade de som producerats av isländska 

nyhetsmedieföretag och bland tv, radio och tidningar på papper var amerikanska 

utgåvor respondenternas främsta val. Resultaten visade att ålder, vistelsetid i landet 

och partnerns nationalitet påverkar nyhetskonsumtionen, men med olika inverkan och 

varierande styrka beroende på medieform. 

 

I en annan isländsk magisteruppsats undersökte författaren Ólafsdóttir (2009) 

medievanor hos polska immigranter på Island. 649 personer deltog i studien via 

enkäter på papper som delats ut på arbetsplatser där personer med polskt ursprung 

jobbade. Resultaten visade att majoriteten av respondenterna, lite drygt hälften, 

konsumerade isländska medier regelbundet. Samtidigt använde de polska webbmedier 

i fyra gånger större utsträckning än isländska. Användandet av medier från 

vistelselandet ökade dock i takt med tid sedan flytten. 

 

Språkvanor och självuppskattad språkutveckling hos svenskar på Island undersöktes i 

en svensk magisteruppsats av Ericson (2014). Totalt 21 svenskar på Island svarade på 

enkäten. Ericson menade att språkkunskaperna är avgörande för vilket lands medier 

som konsumeras. I studien tog 90 % av respondenterna del av isländsk tv och 

tidningar och 86 % gjorde detsamma med de svenska motsvarigheterna. Det innebär 

en jämn fördelning mellan isländska och svenska nyhetsmedier, med ett litet övertag 

för de isländska. 57 % ansåg sig kunna isländska flytande, 33 % ansåg sig kunna rätt 

mycket och 10 % ansåg sig kunna lite isländska. Resultatet visade de allra flesta 

respondenterna verkade tycka att det var viktigt att vara insatt i de isländska nyheterna 

och samtidigt fortsätta följa även de svenska (Ericson, 2014, s. 19).  
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Tidigare forskning gällande nyhetskonsumtion bland immigranter i Europa 

presenterades i en vetenskaplig artikel skriven av Christiansen (2004). Där visade 

resultat från en dansk kvalitativ studie utförd 2000 att majoriteten immigranter 

föredrog tv-nyheter på sitt modersmål. Det bör noteras att studien utfördes innan 

modern teknik som underlättar transnationell nyhetskonsumtion fanns. Då var satellit-

tv och text-tv de främsta sätten att ta del av det tidigare hemlandets nyheter. Därför 

fokuserade studien mest på tv-mediet. Trots att nyheter från det tidigare boendelandet 

dominerade konsumtionen, uttryckte respondenterna ändå ett intresse för nyheter från 

båda respektive hemländer. En man med turkiskt ursprung beskrev det som att de 

inhemska nyheterna var viktigast, men att han fortfarande var intresserad av vad som 

hände i Turkiet eftersom han var därifrån (Christiansen, 2004, s. 193). Vad gällde 

nyheterna publicerade i Danmark ansågs bristen på rapportering från det nuvarande 

boendelandet som en stor svaghet för många. Ett problem som presenterades 

angående de inhemska nationella nyheterna var att immigranter kunde känna sig 

uteslutna från det ”vi” som framträdde i rapporteringen. 

3.4. Faktorer som påverkar medieanvändningen 
Efterhand som utbudet av medier blir större går det inte längre att ta del av alla 

nyheter som finns tillgängliga. Samtidigt har allt fler människor tekniken som gör det 

möjligt att ständigt vara uppkopplad och därmed kunna ta del av hela världens 

nyheter, när och var som helst. Det gör att frågan om vilka faktorer som ligger bakom 

konsumenternas val blir allt viktigare (Ohlsson, 2015, s. 436). 

 

Tidigare studier har identifierat tre huvudområden som visat sig vara till hjälp för att 

förstå och förklara folks nyhetsanvändning; individuella faktorer, intressen och 

intentioner, och avstånd (Wadbring & Andersson, 2016). De utgör också uppsatsens 

teoretiska ramverk. Modellen kommer från Wadbring och Anderssons (2016) rapport 

om utlandssvenskars vanor gällande nyhetskonsumtion vars resultat diskuteras i det 

här kapitlet tillsammans med annan tidigare forskning utifrån de tre huvudområdena. 

3.4.1. Individuella faktorer 

Ålder och generationstillhörighet är två individuella faktorer som ofta beskrivs ligga 

bakom mönster i nyhetskonsumtionen (Ohlsson, 2015, s. 436; Myndigheten för press, 

radio och tv, 2016, s. 6; Westlund, 2015, s. 153). Till exempel visade Arkhede och 
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Ohlssons (2015, s. 9) rapport att nyhetsintresset sjönk ju yngre publiken var. 

Wadbring och Anderssons (2016, s. 101) rapport beskrev samma samband, där 

konsumtionen av nyheter, framför allt de från det nuvarande boendelandet, ökade med 

stigande ålder. Gällande det tidigare hemlandets nyhetsmedier var ålderstrappan dock 

inte lika markant (Wadbring & Andersson, 2016, s. 104). 

 

Det inhemska språket kan ses som ”en nyckel till kulturen” (Ericson, 2014, s. 26) och 

språkkunskaper kan spela en avgörande roll för hur utbredd konsumtionen av det nya 

respektive tidigare boendelandets medier är (Ólafsdóttir, 2009, s. 57; Christiansen, 

2004, s. 191; Ericson, 2014, s. 19). Att följa nuvarande hemlands nyheter kan vara ett 

sätt att lära sig det inhemska språket, men kan samtidigt utgöra ett hinder innan 

språkfärdigheterna är tillräckliga för att kunna hänga med i nyhetsrapporteringen. 

Förmågan att lära sig nya språk är individuell. Det behöver heller inte upplevas lika 

svårt eller lätt för svenskar att förstå isländska som för islänningar att förstå svenska. 

Familjerelationer, i denna studie undersökt i form av en eventuell partners 

nationalitet, kan också spela roll för den egna språkutvecklingen (Ericson, 2014, s. 

27), och i längden även för valet mellan de olika ländernas nyhetsmedier.  

 

Även sysselsättning verkar kunna påverka nyhetskonsumtionen, framför allt gällande 

användandet av nuvarande boendelands nyhetsmedier (Wadbring & Andersson, 2016, 

s. 104). Det korrelerar också med åldersfaktorn då pensionärer, som ofta är äldst och 

har mycket fritid, konsumerar nyheter till störst del. Förvärvsarbetande – framför allt 

högutbildade – följer också det nya hemlandets nyhetsmedier i stor utsträckning, men 

mindre än pensionärer. Vikten av att veta vad som händer i samhället varierar också 

mellan yrken. I vissa jobb kan det vara av stort intresse eller vikt att följa nyheterna 

från det tidigare eller nuvarande boendelandet (Wadbring & Andersson, 2016, s. 101). 

Studenter, som ofta är yngst, konsumerar nyheter i minst utsträckning. 

3.4.2. Intressen och intentioner 

Politiskt intresse, som skulle kunna översättas till samhällsintresse, har i tidigare 

studier visat sig ha stor positiv inverkan på nyhetskonsumtionen (Ohlsson, 2015, ss. 

439, 445; Wadbring & Andersson, 2016, ss. 97, 103–104), i synnerhet gällande det 

tidigare hemlandets nyheter. Att följa med i samhällsutvecklingen är en av de främsta 

anledningarna till människors nyhetsanvändning. Andra orsaker är bland annat för att 
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ta vara på sin roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle, av nyfikenhet, som 

avkoppling, underhållning eller för det sociala värdets skull (Lee & Chyi, 2014, s. 6).  

 

I hur stor utsträckning det nya respektive tidigare boendelandets nyhetsmedier 

konsumeras skulle kunna tolkas som ett resultat av motivation till integration i det nya 

landet (Christiansen, 2004, s. 186), vilket i sin tur kan bero på orsaken till flytten. Den 

som velat flytta och som inte planerar att flytta tillbaka använder i större utsträckning 

det nya hemlandets nyhetsmedier än tvärt om (Wadbring & Andersson, 2016, s. 103). 

När svenskar och islänningar flyttar mellan varandras länder är det oftast frivilligt och 

önskvärt, inte tvunget och icke-önskvärt som hos dem som tvingas emigrera på grund 

av till exempel krig eller fattigdom (Wadbring & Andersson, 2016, s. 97).  

 

Personliga vanor är avgörande för mönster i nyhetskonsumtionen. Användningen ser 

olika ut för folk med fasta rutiner, som till exempel alltid tittar på tv-nyheterna 

klockan 19.00, än för dem som aktivt söker upp nyheter för att få veta mer om något 

speciellt. Vanemässigt, ritualiserat användande (ofta av traditionella medier) är 

vanligare hos äldre, medan instrumentellt användande, att söka upp nyheter vid behov 

(ofta online) kan inte kopplas direkt till ålder (Wadbring & Andersson, 2016, s. 97).  

 

Om det finns en plan på att återvända till det tidigare hemlandet inom överskådlig tid 

har också betydelse för nyhetskonsumtionen (Skaptadóttir & Wojtynska, 2007, ss. 87, 

91; Wadbring & Andersson, 2016, s. 103). Men oavsett vilket av länderna som känns 

som det framtida hemlandet kan nyheter användas för att upprätthålla den 

ursprungliga synen på verkligheten, parallellt med den nya (Ólafsdóttir, 2009, s. 56).  

3.4.3. Avstånd 

Tidigare studier har visat på positiva samband mellan vistelsetid i landet och 

konsumtionen av inhemska nyhetsmedier. Folk verkar ha en större benägenhet att 

använda det nya hemlandets nyhetsmedier ju längre tid de har tillbringat där 

(Wadbring & Andersson, 2016, s. 103). Nationell identitet, alltså i vilken utsträckning 

en person känner sig tillhöra det ena eller andra landet, kan ha betydelse för 

angelägenheten att följa det tidigare respektive nuvarande hemlandets nyhetsmedier 

(Christiansen, 2004) och skulle kunna beskrivas som en etableringstrappa. Graden av 

integration ökar med vistelsetiden i ett land, och därmed även benägenheten att 
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använda det nya landets nyhetsmedier. I den ursprungliga modellen från Wadbring 

och Andersson (2016) tillhörde vistelsetid huvudkategorin individuella faktorer. 

 

Förutom avstånd i form av vistelsetid, skulle även geografiskt och kulturellt avstånd 

kunna räknas. Förmodligen har det större betydelse för dem som flyttar mellan länder 

där de geografiska avstånden är olika stora och framför allt vars länder är mer 

kulturellt olika. Men även om Sverige och Island båda är en del av den föreställda 

gemenskapen som kallas den nordiska identiteten (Andersson, 2012, s. 1; Woodward, 

1997a, s. 18) är det inte säkert att avståndet sinsemellan dem uppfattas lika. Hur stark 

tillhörigheten till det nuvarande och tidigare boendelandet upplevs av dem som flyttat 

mellan länderna är individuellt. Därför räknas nationell identitet – graden av 

tillhörighet i bemärkelsen hur nära eller långt från det aktuella landet en känner sig – 

in under huvudkategorin avstånd i den här uppsatsen, trots att det i den ursprungliga 

modellen (Wadbring & Andersson, 2016) tillhörde intresse och intentioner. 
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4. Metod 
Arbetet med den här uppsatsen varade mellan november 2016 och januari 2017. 

Undersökningen består av två fallstudier som i sin tur är uppdelade i en kvantitativ del 

som baseras på två webbenkäter, och en kvalitativ del som baseras på fyra intervjuer 

(se bilaga A). 

 

Först diskuteras den generella forskningsansatsen, följt av en beskrivning av den 

kvantitativa urvals-, insamlings- och bearbetningsprocessen respektive den kvalitativa 

urvals-, insamlings- och bearbetningsprocessen. Slutligen diskuteras metodkritik. 

4.1. Forskningsansats  

 4.1.1. Kvantitativ metod 

Enkätundersökningar är vanliga inom medie- och kommunikationsforskning och 

passar bra för att studera mediepublikens attityder och beteenden (Johansson, 2010, s. 

87). Genom enkäter kan en stor mängd data samlas in på kort tid och med tillräckligt 

många svar kan resultaten generaliseras på populationen (Johansson, 2010, s. 88). I 

den här uppsatsen har två urvalsgrupper undersökts och nåtts simultant trots sin 

geografiska spridning, tack vare webbenkäternas elektroniska form.  

 

En totalundersökning gjordes i båda fallen via olika kanaler, med ambitionen att nå så 

många respondenter som möjligt. Tack vare internet var distributionen kostnadsfri 

och resultaten redan digitaliserade vid insamlingen vilket innebar att de inte behövde 

matas in manuellt (Johansson, 2010, ss. 90–91).  

4.1.2. Kvalitativ metod 

Två personer ur varje urvalsgrupp intervjuades på plats i ländernas respektive 

huvudstäder. Genom samtal är det möjligt att be intervjupersonerna beskriva, förklara 

och svara på följdfrågor (Bell, 2016, s. 189). Samtalen var semistrukturerade 

(Larsson, 2010, s. 60), tematiskt uppbyggda efter enkätfrågorna och till för att 

komplettera, belysa, exemplifiera och ge djupare förståelse för enkätsvaren (Bell, 

2016, ss. 196–197; Larsson, 2010, s. 72). 
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4.2. Urval, datainsamling och bearbetning av data 

4.2.1. Kvantitativt urval, datainsamling och bearbetning av data 

Baserat på tidigare forskning utformades en enkät med hjälp av online-verktyget 

Google Forms. Den förberedande genomgången av tidigare forskning gjorde det 

möjligt att identifiera vad som skulle undersökas (Bell, 2016, s. 170). Därefter 

formulerades totalt 17 frågor på svenska, ämnat för svenskar bosatta på Island (se 

bilaga C). Under formandet av gav ett tiotal personer i olika åldrar värdefull 

konstruktiv respons som hjälpte till att förbättra enkätens struktur och formulering av 

frågor (Bell, 2016, ss. 171–179). När den svenska versionen av enkäten var klar 

översattes den till isländska med hjälp av en islänning. I den utseendemässiga 

utformningen, utöver språket, var enkäterna identiska. 

 

En klockad pilotstudie gjordes för att kontrollera att instruktioner och frågor var 

tydliga nog för att uppfattas lika av så många som möjligt, och för att beräkna hur 

lång tid det kunde ta att fylla i enkäten (Bell, 2016, s. 181; Johansson, 2010, s. 103). 

 

Ett missivbrev formulerades för vardera enkäten och var det första som mötte den 

som klickat på enkätlänken (se bilaga B). Där beskrevs bland annat syftet med 

undersökningen, villkoren gällande anonymitet och konfidentialitet, och sista 

svarsdatum (Bell, 2016, s. 183). 

Den 18 november 2016 öppnades webbenkäterna för svar. En länk till den svenska 

versionen skickades via mejl med tillhörande missiv i förkortad version till Maria 

Hedman, ordförande för Svenska föreningen på Island. Efter överenskommelse 

vidarebefordrade hon samma eftermiddag webbenkätens länk till föreningens 

medlemmar (104 betalande medlemmar 2014) via föreningens mejllista. I samband 

med det la hon också upp samma missiv och länk på föreningens Facebook-sida 

(Svenska Föreningen på Island, då 395 likes). Även Sveriges ambassad i Reykjavík la 

upp missivet, något reviderat, och länken till webbenkäten via deras Facebook-sida. 

Författaren själv la ut samma länk och missiv, men formulerat ur första person 

singularis, på Facebook-gruppen Vi svenskar som bor på Island! (då 360 

medlemmar). 
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Gällande den isländska versionen av webbenkäten skickades motsvarande länk och 

förkortat missivbrev till Helgi Örn Helgason, ansvarig för mejllistan för isländska 

föreningen i Stockholm (Íslendingafélagið í Stokkhólmi). Han vidarebefodrade  

missiv och länk till föreningens medlemmar via de 196 registrerade mejladresserna. 

Även Islands ambassad i Stockholm la upp missivet, något reviderat, och länken på 

sin Facebook-sida (Islands Ambassad i Stockholm / Sendiráð Íslands í Stokkhólmi, då 

850 likes). Författaren själv la ut samma länk och missiv, men formulerat ur första 

person singularis, på Facebook-grupperna: Islänningar i Stockholm (Íslendingar í 

Stokkhólmi, då 2201 medlemmar), Islänningar i Sverige (Íslendingar í Svíþjóð, då 

4670 medlemmar), Islänningar i Uppsala (Íslendingar í Uppsölum, då 352 

medlemmar), Föreningen för isländska studenter i Stockholm (FÍNS – Félag íslenskra 

námsmanna í Stokkhólmi, då 390 medlemmar) och Islänningar i Göteborg 

(Íslendingar í Gautaborg/Islänningar i Göteborg, då 1310 medlemmar). 

 

En påminnelse skickades ut efter sex dagar i form av en kommentar på Facebook-

sidan för Svenska föreningen på Island, tillsammans med en förfrågan om två 

frivilliga svenskar boende på Island till intervjuerna. Detsamma gällde för gruppen Vi 

svenska som bor på Island! men där postades ett nytt inlägg. Tack vare att responsen 

varit så stor från islänningarna i Sverige riktades inga påminnelser till dem. 

 

Den 30 november stängdes webbenkäterna. Då hade de varit öppna för svar i tolv 

dagar. Totalt hade 338 giltiga svar från islänningar i Sverige och 61 giltiga svar från 

svenskar på Island kommit in. Ett presentkort med två biobiljetter per enkät lottades 

ut bland de respondenter som valt att ange sin mejladress. Vinnarna drogs 

slumpmässigt med hjälp av en nummergenerator online. 

 

Webbenkäterna byggde på självrekrytering av respondenter och riktade sig till 

svenskar bosatta på Island och islänningar bosatta i Sverige. Inga specifika krav annat 

än en subjektiv uppfattning om att tillhöra den ena eller andra urvalsgruppen krävdes 

för att delta. Enkätsvaren bygger alltså på att respondenterna själva identifierar sig 

som svenska respektive isländska, och de faktorer som identifikationen grundades på 

kan variera från person till person. 
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All insamlad data bearbetades i kalkylbladsprogrammet Excel. Värdena kodades om 

så att varje svarsalternativ fick en siffra (Bell, 2016, ss. 254–255; Johansson, 2010, s. 

108).  En utskrift av enkäten användes som analog kodningsram och de båda 

enkäternas resultat bearbetades i två separata Excel-dokument. 

 

För att ta reda på respondenternas konsumtion av nyhetsmedier från nuvarande 

respektive tidigare boendeland ställdes en likadan rasterfråga till båda urvalsgrupper 

(se bilaga C). En bivariat analys gjordes sedan genom centralmåttet indexmedelvärde 

(Wadbring & Andersson, 2016, s. 101) för att kunna se sambandet mellan två 

variabler åt gången (Johansson, 2010, s. 112). På så sätt kunde respondenternas 

genomsnittliga nyhetskonsumtion utifrån olika bestämda egenskaper undersökas, till 

exempel inom åldersgruppen 18–29 år (Johansson, 2010, ss. 113–114).  

4.2.2. Indexmedelvärde 

Indexmedelvärdet räknades ut för alla relevanta svarsalternativ, för både det 

nuvarande och tidigare hemlandets nyhetsmedier inom båda urvalsgrupperna. Det är 

ett effektivt mått för att kunna jämföra olika gruppers totala nyhetskonsumtion, 

oberoende av olika medieformer och den absoluta användningen (Wadbring & 

Andersson, 2016, s. 101). Det visar alltså den genomsnittliga nyhetskonsumtionen på 

skalan 1–6 där 1 innebär att inga nyhetsmedier från det aktuella landet någonsin 

används, och 6 innebär att alla nyhetsmedier från det aktuella landet används 

dagligen. 

 

Uträkningen av indexmedelvärde är en process i tre steg och som här förklaras med 

den aktuella uppsatsen som exempel: 

1. De olika svarsalternativen (från ”aldrig” till och med ”dagligen”, se bilaga C, 

fråga 8 och 9) kodades med en siffra var, i det här fallet 1–6. 

2. Genom att addera koderna för varje svarspersons medieanvändning (fyra 

siffror, en för varje medieform) och dividera summan med antalet 

medieformer (fyra) räknades medelvärdet ut för varje enhets (svarspersons) 

totala nyhetsmediekonsumtion.  

3. Genom att addera alla enskilda medelvärden och dividera summan med det 

absoluta antalet svarspersoner (n-tal) – totalt eller för alla som delar en 

egenskap (till exempel åldersgruppen 18–29) – räknades indexmedelvärdet ut.  
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De olika variabelvärdena (svarsalternativen) grupperades efter respektive variabel 

(fråga) och infogades i tabellform efter urvalsgrupp och nuvarande respektive tidigare 

boendeland. Totalt skapades tre tabeller där de olika variablerna delades in efter 

modellen som utgör ramverket för den här uppsatsen (se figurlista). Tabeller är bra för 

att visa mycket data på ett effektivt och överskådligt sätt (Johansson, 2010, s. 110). I 

och med att de fyra olika svaren på samma fråga (två urvalsgruppers svar för två olika 

länder var) ligger bredvid varandra på samma rad är det möjligt att enkelt jämföra 

dem.  Varje svarsalternativ anges med de respektive n-tal som står för den absoluta 

frekvensen (svarsalternativets totala antal svarande) för att den som läser uppsatsen 

själv ska kunna bedöma hur relevanta slutsatserna är (Johansson, 2010, s. 110). För att 

öka tydligheten ytterligare har tabellerna getts utförliga rubriker och kommentarer 

som beskriver vad de visar (Johansson, 2010, s. 110). 

 

För enkäternas skalfrågor 3, 4, 15 och 16, som gällde tillhörighet och politiskt intresse 

(se bilaga C), slogs alla svar på de två första respektive de två sista svarsalternativen 

ihop, av totalt fem svarsalternativ var. Då framträder en tydligare tendens (Johansson, 

2010, ss. 110–111). Ett exempel är att alla som svarat ”inte alls intresserad” och 

motsvarande ”inte särskilt intresserad” på en av frågorna om politiskt intresse har 

slagits ihop och räknas som om de gemensamt svarat att de är ”ointresserade”. 

 

Angående internt bortfall hade tre personer låtit bli att svara på vissa av 

aktivitetsfrågorna gällande nyhetsmedieanvändning i fråga 8 och 9 (se bilaga C). 

Följden blev att kodsiffran 1 med betydelsen ”aldrig” fick ersätta de uteblivna svaren. 

Det är vanligt i mediekonsumentforskning att räkna uteblivna svar gällande 

användning som icke-konsumtion, förutsatt att svarspersonen har fyllt i andra delar av 

samma frågebatteri (Johansson, 2010, s. 96). Ingen respondent hade lämnat vare sig 

aktivitetsfråga 8 eller 9 helt blank. 

 

Vad gäller resterande frågor har uteblivna eller ofullständiga svar helt exkluderats ur 

analysen (Johansson, 2010, ss. 95–96), vilket bara gällde totalt nio isländska 

respektive tre svenska respondenter. 
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4.2.3. Kvalitativt urval, datainsamling och bearbetning av data 

För att bättre förstå de kvantitativa undersökningarnas resultat och hjälpa till att 

besvara forskningsfrågorna intervjuades två svenskar bosatta på Island och två 

islänningar bosatta i Sverige. Intervjuer med enskilda individer är vanligt inom 

medie- och kommunikationsvetenskap och passar speciellt bra för att undersöka 

enskilda individers uppfattningar och erfarenheter (Larsson, 2010, ss. 53, 56). Som 

tack fick respondenterna ett varsitt presentkort med två biobiljetter – från SAMbíó till 

svenskarna på Island och från SF Bio till islänningarna i Sverige. 

 

En intervjumanual skrevs på svenska, baserad på webbenkäten som i sin tur är 

formulerad utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter (Larsson, 2010, s. 63) (se 

bilaga D). Den bestod av fördjupande följdfrågor vilka lämpade sig bra i förberedande 

syfte för intervjuaren, men även som stöd under själva samtalsintervjuerna (Bell, 

2016, s. 190; Larsson, 2010, ss. 53, 66). På så sätt garanterades att inget viktigt tema 

ur enkäten glömdes. Samtidigt fick svarspersonerna frihet att prata omkring enkätens 

frågor för att på så sätt utveckla sina tankegångar, vilket också öppnade upp för 

oväntade svar (Bell, 2016, s. 194). Intervjumanualen översattes även till isländska. 

 

Intervjupersonerna utsågs genom bekvämlighetsteknik (Larsson, 2010, s. 63). Av 

praktiska skäl valdes de två svenskar i Reykjavík respektive de två islänningar i 

Stockholm som först tackade ja till att ställa upp, och som inte hade någon personlig 

koppling till intervjuaren. En pilotstudie utfördes för att minska risken för praktiska 

misstag under de riktiga intervjuerna.   

 

Gällande etiska och praktiska frågor hade alla intervjupersonerna i förväg bland annat 

fått information om studiens syfte, deras rättigheter gällande anonymitet och att 

samtalet skulle spelas in. På så sätt kunde de känna sig trygga med vad de tackade ja 

till. Den första sidan i intervjumanualen bestod av en checklista där den viktigaste 

informationen till intervjupersonerna togs upp igen muntligt på plats innan själva 

intervjun började (se bilaga D) (Bell, 2016, ss. 190–191).  

 

Samtalen spelades in med ljudupptagningsteknik för att få exakta formuleringar rätt i 

texten och undvika missförstånd, men också för att intervjuaren till fullo skulle kunna 

fokusera på intervjupersonen och samtalet i sig. Direkt efter varje enskild intervju 



 23 

lyssnades respektive ljudfil igenom och det som verkade relevant för uppsatsen 

transkriberades och tid-kodades. På så sätt skrevs intervjuerna ut med mötet i färskt 

minne (Larsson, 2010, s. 66).  

 

Den första svenska intervjupersonen, Martina (som egentligen heter något annat), 

intervjuades den 29 november på kaféet C is for Cookie i centrala Reykjavík. Hon är 

mellan 18 och 29 år och har bott på Island i två år eller mindre.  

 

Den andra svenska intervjupersonen, Solveig (som egentligen heter något annat), 

intervjuades på kaféet Kaffi Mokka i centrala Reykjavík, den 30 november. Hon är 

mellan 50 och 64 år och har bott på Island 11 år eller mer. 

 

Den första isländska intervjupersonen, Brynjar (som egentligen heter något annat), 

intervjuades på Brynjars arbetsplats i centrala Stockholm, den 5 december. Han är 

mellan 30 och 49 år har bott i Sverige 6–10 år.  

 

Den andra isländska intervjupersonen, Unnur (som egentligen heter något annat), 

intervjuades på kaféet Café String i Stockholm, den 6 december. Hon är mellan 18 

och 29 år och har bott i Sverige i två år eller mindre. 

4.3. Begränsningar 

4.3.1. Validitet och reliabilitet 

I och med att enkäterna var öppna för två urvalsgrupper i två olika länder simultant 

ansågs internet, med Facebook som främsta verktyg, vara det mest effektiva, smidiga 

och billiga sättet att under samma tidsperiod nå ut till så många potentiella 

respondenter som möjligt från de båda urvalsgrupperna, inom den begränsade 

tidsramen. Alla andra tänkbara urvalsramar är konfidentiella, däribland de båda 

ländernas folkbokföringsregister, så väl som registren över medlemmarna i 

föreningarna för svenskar på Island respektive islänningar i Stockholm. Tack vare de 

ansvariga för föreningarnas medlemmars mejllistor vidarebefordrades dock missiv 

och länkar till alla de föreningsmedlemmar vars mejladresser registrerats. 
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Det går bara att generalisera resultaten om de med visshet skulle ha blivit desamma 

om hela populationen undersökts vid samma tidpunkt (Johansson, 2010, s. 88). Det är 

inte möjligt att avgöra i det här fallet eftersom ingen säkert vet exakt hur många 

svenskar på Island respektive islänningar i Sverige det finns, eller vilka de är. Därmed 

är det också omöjligt att bedöma den exakta avvikelsen mellan de undersökta 

grupperna och de totala populationerna (Johansson, 2010, s. 91).  

 

Tyvärr går det inte att beräkna de exakta svarsfrekvenserna, alltså antalet inkomna 

svar i förhållande till antalet möjliga svar, eftersom det inte går att säga hur många 

som har sett länkarna utan att svara på enkäterna (Bell, 2016, s. 180). Därmed går det 

tyvärr inte heller att bedöma bortfallet, varken det naturliga eller det externa. Troligen 

finns det en stor både under- och övertäckning då ett okänt antal människor kan ha 

sett enkäterna men inte (längre) tillhör urvalsgrupperna, och samma person kan vara 

medlem i flera grupper och därmed nås av samma länk flera gånger. Samtidigt kanske 

vissa av personerna i urvalsgrupperna inte har regelbunden tillgång till internet, inte 

vittjar sin mejl regelbundet, inte är medlemmar på Facebook eller i de 

Facebookgrupper där enkäterna delats, eller helt enkelt inte har sett länkarna ändå.  

 

Ett potentiellt problem med att i princip alla respondenter har nåtts via internet, och i 

huvudsak via Facebook, är att undersökningsgrupperna inte säkert är representativa 

för respektive population (Johansson, 2010, s. 93). Å andra sidan är Island absolut 

världsledande inom internetanvändning där 98,2 % av befolkningen använder 

internet, och Sverige är på femtonde plats med 90,6 % (ITU/UNESCO Broadband 

Commission for Sustainable Development, 2016, s. 96). Tack vare det är chansen 

ändå stor att många av dem som flyttat mellan Sverige och Island använder internet 

och har nåtts av enkätlänkarna på ett eller annat sätt. Det fanns helt enkelt inget bättre 

sätt att nå ut till ett tillräckligt stort antal respondenter inom den givna tidsramen. 

 

Att fler islänningar i Sverige än svenskar på Island svarade på enkäten kan ha att göra 

med att de generellt sett är fler, men också att det finns fler Facebookgrupper att nå 

dem genom. Det kan också tänkas att de som har valt att svara på enkäterna skiljer sig 

från dem som har valt att inte göra det. Personligt engagemang och intresse kan spela 

en stor roll för huruvida en person väljer att delta. Chansen att de ska svara ärligt och 

mindre efter vad som anses som social norm ökar när möjligheten till anonymitet ges, 
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vilket var fallet för både enkäterna och intervjuerna (Johansson, 2010, ss. 96–97). 

Detsamma gäller om de inte har direkt kontakt med personen bakom undersökningen, 

vilket gäller för den här studiens enkäter. För att trots allt göra bortfallet så litet som 

möjligt erbjöds de som svarade på enkäterna möjligheten att delta i utlottningen av ett 

presentkort med två biobiljetter med motivet att öka motivationen för att delta (Bell, 

2016, s. 184). De fyra som ställde upp på intervjuer fick också två biobiljetter var. 

 

Det är möjligt att intervjupersonerna påverkas om forskaren är personligt engagerad i 

uppsatsämnet, och genom bland annat omedvetna ordval leder respondenten i en viss 

riktning. Intervjuaren var i förväg medveten om det och försökte undvika styrning i så 

stor utsträckning som möjligt (Bell, 2016, s. 200), exempelvis genom att formulera 

neutrala och öppna frågor i intervjumanualen (se bilaga D) (Larsson, 2010, s. 74). 

 

Tack vare att intervjuaren är densamma för alla fyra respondenter är dessutom risken 

för skevhet mindre än om flera personer hade delat upp intervjuerna mellan sig (Bell, 

2016, s. 200). Samtidigt ger varje intervju ny kunskap vilket kan förbättra och 

effektivisera intervjuerna efterhand, men med erfarenheten kommer också en viss risk 

för att slutsatser dras gällande förhållanden och tas för givet om de uppkommit flera 

gånger tidigare (Larsson, 2010, s. 68).  

 

Inspelningstekniken skulle kunna påverka intervjupersonerna (Bell, 2016, s. 197). 

Risken vägdes mot fördelen att kunna fokusera på intervjupersonen till fullo utan att 

behöva anteckna formuleringar samtidigt och genom möjligheten att kunna lyssna 

igen och på så sätt få alla uttalanden korrekta. Att ljudtekniken var närvarande hade 

ingen märkbar inverkan på någon av respondenterna. 

 

Språket utgör en begränsning i den här uppsatsen. Enkäten utformades på svenska och 

översattes till isländska vilket innebär en risk att nyanser i uttryck kan skilja sig 

mellan enkäterna. Det gäller också för intervjuerna med de två isländska 

respondenterna i Sverige, där samtalen skedde på isländska vilket – trots att det inte är 

intervjuarens modersmål – inte upplevdes som ett hinder. Samtidigt innebär de brister 

i språknyanser som ändå kan förekomma fortfarande en svaghet. Detsamma gäller 

översättningen tillbaka till svenska. Risken för feltolkningar är oundvikligen mindre 

när både enkäter, intervjuer och transkriptioner sker på båda parters modersmål. 
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5. Resultat 
I det här kapitlet kommer både kvantitativa och kvalitativa resultat för både svenskar 

bosatta på Island och islänningar bosatta i Sverige att presenteras gällande deras 

konsumtion av nyheter från respektive nuvarande och tidigare boendeland. Resultatet 

av forskningsfråga ett finns under rubrik 5.1. medan forskningsfråga två och tre 

presenteras gemensamt under rubrik 5.2.  

5.1. Respondenternas användning av nyhetsmedier från nuvarande 

respektive tidigare boendeland  
 

  

Figur 1. Respondenternas användning av nyhetsmedier från nuvarande respektive 
tidigare boendeland 

Kommentar: Procentsatserna som figuren visar baseras på indexmedelvärdena för de 
båda urvalsgruppernas totala användning av nyhetsmedier från deras respektive 
nuvarande och tidigare hemland, oberoende av varandra. För svenskar var 
indexmedelvärdena 3,53 för nuvarande boendeland och 3,01 för tidigare boendeland. 
För islänningar var indexmedelvärdena 3,29 för nuvarande boendeland och 2,65 för 
tidigare boendeland. Siffrorna är resultatet av medelvärdet för alla respondenters 
nyhetskonsumtion på en skala 1–6 där 1 innebär att inget av landets nyhetsmedier 
någonsin används och 6 innebär att alla av landets nyhetsmedier används dagligen.  
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beräknat	  uHfrån	  deras	  totala	  användning	  av	  
nyhetsmedier	  från	  Sverige	  och	  Island	  2016	  (procent)	  

Nuvarande	  boendelands	  nyhetsmedier	   Tidigare	  boendelands	  nyhetsmedier	  
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Resultaten visar att fördelningen i användning mellan det nuvarande och det tidigare 

hemlandets nyhetsmedier är väldigt lika mellan urvalsgrupperna. Bara en 

procentenhet skiljer gällande fördelningen. Svenskar på Island och islänningar i 

Sverige tar del av de båda ländernas nyhetsmedier i ungefär lika stor utsträckning, 

cirka hälften-hälften. Den skillnad som ändå finns, och som gäller för båda 

urvalsgrupperna, visar att användningen av det nuvarande boendelandets 

nyhetsmedier dominerar med fyra procentenheter hos svenskarna och fem 

procentenheter hos islänningarna. 

 

Att det nuvarande boendelandets medier används i större utsträckning än det tidigare 

boendelandet bekräftas av Martina (svensk på Island, 18–29 år). Hon menar att det 

känns mest relevant att veta vad som händer i det land där hon för närvarande bor: 

”Sverige känns så långt bort nu. Både geografiskt, och sedan så är det så att jag varit 

här så länge”. Det stämmer även med Solveigs (svensk på Island, 50–64 år) 

inställning i svaret på frågan om vilket lands nyheter hon tycker är mest spännande att 

följa:  

 
Jag tror det är lika intressant eftersom jag är lika mycket nästan på bägge liksom. Fast 
det blir la mer intressant de isländska i och med att det blir dagligen på något vis. 
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5.2. Jämförelse av urvalsgruppernas nyhetsmedieanvändning från 

nuvarande respektive tidigare boendeland 

5.2.1. Individuella faktorer 

 

Figur 2. Jämförelse mellan användning av nyhetsmedier från nuvarande respektive 
tidigare boendeland utifrån individuella faktorer 

Kommentar: Siffrorna i figuren är indexmedelvärden som visar i vilken utsträckning 
respondenterna konsumerar nyhetsmedier. Värdena baseras på skalan 1–6 där 1 
innebär att inga nyhetsmedier från det aktuella landet någonsin används och 6 innebär 
att alla nyhetsmedier från det aktuella landet används dagligen (se bilaga C, fråga 8 
och 9). 
 

Ålder är den faktor som först och främst brukar användas för att förklara 

nyhetskonsumtion: ju äldre folk är desto flitigare använder de nyhetsmedier – i 

synnerhet de traditionella. Resultaten från båda de här två webbenkäterna visar denna 

ålderstrappa. Tydligast är den för konsumtionen av det nuvarande hemlandets 

nyhetsmedier. Samma trappa med ökad användning i takt med ökad ålder finns för 

svenskarnas användning av tidigare hemlands nyhetsmedier. Dock består den äldsta 

Svenskar Islänningar Svenskar Islänningar Sv. Is.
18–29&år 2,83 2,50 2,38 2,41 20 97
30–49&år 3,57 3,25 3,16 2,70 25 150
50–64&år 4,40 4,21 3,31 2,95 12 70
65–85&år 4,25 4,24 4,31 2,45 4 20

Färdigheter&nuvarande&lands&språk&A1&(nybörjare) 1,96 1,60 2,67 2,45 6 5
Färdigheter&nuvarande&lands&språk&A2 2,50 1,79 2,94 2,26 8 21
Färdigheter&nuvarande&lands&språk&B1 3,50 2,66 2,80 2,61 5 35
Färdigheter&nuvarande&lands&språk&B2 3,82 2,93 2,95 2,66 11 57
Färdigheter&nuvarande&lands&språk&C1 3,78 3,44 3,24 2,72 18 93

Färdigheter&nuvarande&lands&språk&C2&(flytande) 4,33 3,82 3,02 2,67 13 126

Partner&från&nuvarande&land 3,91 3,72 3,04 2,44 40 80
Partner&från&tidigare&land 2,79 3,17 3,83 2,70 6 177

Ensamstående 2,66 3,08 2,57 2,78 11 68

Studerar 2,29 2,56 2,50 2,52 6 61
Arbetar 3,66 3,54 3,01 2,74 45 212

Pensionär 5,08 4,22 4,08 2,41 3 19

Jämförelse&mellan&användning&av&nyhetsmedier&från&nuvarande&respektive&tidigare&boendeland

bland&svenskar&bosatta&på&Island&respektive&islänningar&bosatta&i&Sverige&2016&(indexmedelvärde)

INDIVIDUELLA5FAKTORER
Nyhetsmedier5från Nyhetsmedier5från n

nuvarande5boendeland tidigare5boendeland
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åldersgruppen svenska respondenter av endast fyra personer vilket gör att det inte går 

att säkerställa att resultatet är representativt. En tendens till ålderstrappa finns också 

hos islänningarna gällande tidigare hemlands nyhetsmedier, även om den äldsta 

åldersgruppen avviker och konsumerar det tidigare hemlandets medier i nästan 

samma utsträckning som den yngsta åldersgruppen vars nyhetskonsumtion är lägst.  

 

En anledning till varför nyhetskonsumtionen överlag verkar öka med åldern skulle 

kunna ha att göra med att äldre personer föredrar nyheter i sin traditionella form, vilka 

av naturliga skäl är mer lättillgängliga från det nuvarande boendelandet, även om 

nyheterna på internet är lika tillgängliga från båda länder. Martina (svensk på Island, 

18–29 år) beskriver närheten till de olika ländernas nyhetsmedier såhär:  

 
På Island, de nyheterna och den informationen kommer bara till mig nu, för att jag är 
här, medan med svenska nyheter då måste jag lite mera aktivt leta efter: ’okej, nu vill 
jag faktiskt läsa om det här’. Och annars, då tar jag väldigt lite del av de svenska 
nyheterna. Tyvärr.  

 

Att teknikvana, som ofta är knutet till ålders- eller generationsfaktorer, hör samman 

med hur tillgängliga tidigare hemlands nyhetsmedier är, förklaras av Solveig (svensk 

på Island, 50–64 år) som beskriver sin inställning på följande sätt:  

 
Jag tycker ju att papperstidningen är de bästa nyheterna […] Men jag går ju in på 
Aftonbladet och Expressen på internet nu då, i och med att internet finns nu då. Så 
går jag ju in där och läser löpsedlarna liksom. Sedan går jag ju inte alltid in och läser 
hela tidningen, men bara till att hänga med på vad som händer hemma.  

 

Även om hon tar del av dagstidningarna online använder hon inte svensk radio och 

tv:s play-funktioner på nätet. Hon verkar lite osäker på hur det fungerar och refererar 

till sig själv som att hon ”är av gamla skolan”. 

 

Vad gäller färdigheter i det nuvarande hemlandets språk framträder en ännu tydligare 

nyhetskonsumtionstrappa gällande nyhetsmedierna från samma land, både för 

islänningar och svenskar. De som anser sig vara bra på det inhemska språket använder 

också nyhetsmedierna från nuvarande boendeland i störst utsträckning, och tvärt om. 

Värt att notera är dock att de svenska respondenterna generellt sätt använder det 

nuvarande hemlandets nyhetsmedier i större utsträckning än de isländska 

respondenterna, trots att islänningar i högre grad än svenskar tycker sig vara bra på 
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det nuvarande hemlandets inhemska språk (82 % kontra 69 %). Å andra sidan är de 

svenska respondenterna också större nyhetskonsumenter överlag än de isländska 

(totalt indexmedelvärde gällande användning av nuvarande boendelands nyhetsmedier 

är 3,53 för svenskar kontra 3,29 för islänningar). 

 

Språket avgör i vilken grad en individ kan följa med i nyhetsrapporteringen, men 

nyhetsrapporteringen kan också utveckla språket. Martina (svensk på Island, 18–29 

år) säger:  

 
Den här hösten då har jag aktivt försökt läsa mer nyheter, inte bara lyssna på eller 
titta på något klipp utan läsa mer också bara för att få bättre förståelse för språket och 
få mer avancerat ordförråd och så.  

 

En lite annan syn på relationen mellan språkutveckling och nyhetskonsumtion har 

Unnur (islänning i Sverige, 18–29 år):  

 
Jag kan läsa svenska, därför läser jag liksom om det finns en nyhetstidning, 
Aftonbladet eller nåt, så kan jag liksom läsa det, och gör det. Så det hjälper mig för 
att jag kan det, men om jag inte kunde det då skulle det kanske inte hjälpa mig något, 
tror jag. 

 

Färdigheter i det inhemska språket i nuvarande hemland verkar inte ha någon 

signifikant effekt på användningen av tidigare hemlands nyheter, varken för svenska 

eller isländska respondenter. Före internets tid lär konsumtionen av tidigare hemlands 

nyhetsmedier ha varit mycket lägre på grund av bristen på tillgänglighet. För vissa var 

den större uppoffringen ändå mödan värd, bland annat på grund av språket. Solveig 

(svensk på Island, 50–64 år, vistelsetid mer än elva år) förklarar sin situation såhär:  

 
Jag vill ju följa med i bägge ställena hela tiden och innan jag lärde mig isländskan 
ordentligt var det ju skitjobbigt. Jag kunde ju sitta med isländska tidningen eller titta 
på nyheterna och jag förstod hälften. […] Så då väntade man på måndagen och så 
åkte man ner på Nordens hus för de hade tre dagar gammal GP och Dagens Nyheter 
och lite andra svenska tidningar – som var tre dagar gamla – till att få veta vad som 
hade hänt i fredags. 

 

Av de respondenter som i webbenkäterna har svarat att de har en partner från antingen 

Island eller Sverige är skillnaderna i urvalsgruppernas partners nationella bakgrund 

markant. 66 % av svenskarna har en partner från Island och bara 10 % har en partner 

från Sverige (resterande 24 % har antingen en partner som är varken från Sverige eller 

Island, eller är ensamstående). Förhållandet är motsatt för de isländska 
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respondenterna där 24 % har en partner från Sverige och så många som 52 % har en 

partner från Island (resterande 24 % har antingen en partner som är varken från 

Sverige eller Island, är ensamstående eller änka/änkling). Resultaten tyder på att en 

partners nationella bakgrund kan ha betydelse för den egna nyhetskonsumtionen. Det 

vill säga att för dem som har en partner från antingen Sverige eller Island är 

konsumtionen av nyheter störst från det land som partnern kommer från. För 

svenskarna på Island med en partner från Sverige är antalet respondenter för litet för 

att med säkerhet kunna bekräfta ett statistiskt samband, men de kvalitativa resultaten 

stödjer antagandet. Brynjar (islänning i Sverige, 30–49 år) har en isländsk fru och tror 

att det kan spela roll för att han fortfarande konsumerar isländska nyheter i något 

större utsträckning än svenska: ”Vi är båda islänningar. Så, det är framför allt det, de 

rötterna som gör det. Om jag hade en svensk fru så skulle det förmodligen vara tvärt 

om”. Unnur (islänning i Sverige, 18–29 år) är ensamstående och tror att en svensk 

pojkvän förmodligen skulle ha ökat hennes svenska identitet. I dagsläget konsumerar 

hon svenska medier mer sällan än 1–2 dagar i veckan och känner sig inte svensk över 

huvud taget. För båda urvalsgrupper gäller att de respondenter som är ensamstående 

använder nyhetsmedier nästan lika mycket från båda länder. 

 

Resultaten visar ett tydligt samband mellan sysselsättning och konsumtion av det 

nuvarande hemlandets nyhetsmedier. Det är i form av en trappa där studenter tar del 

av nyheter i minst utsträckning, de som arbetar följer nyheter något mer och 

pensionärer är de största nyhetskonsumenterna. Det kan bland annat ha att göra med 

att pensionärer i större utsträckning än studenter har mer fritid att lägga på 

nyhetskonsumtion. Unnur (islänning i Sverige, 18–29 år) tror att hon kommer att ta 

del av svenska nyheter i större utsträckning när hon har studerat klart:  

 
Jag går en utbildning där allt är på engelska så att det avlägsnar mig mycket från 
landet och språket. Jag tänker att när de sakerna ändras, då skulle jag också förstås 
bry mig mer om nyheter och politik, men eftersom jag är så distanserad då… ja, gör 
jag det inte.  

 

Sysselsättningstrappan gäller för både de svenska och isländska respondenterna, men 

skillnaderna är inte lika tydliga gällande det tidigare hemlandets nyheter. Dock bör 

noteras att det bara är totalt nio av de svenska respondenterna på Island som är 

antingen studenter eller pensionärer, resten arbetar. 
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5.2.2. Intressen och intentioner 

 

Figur 3. Jämförelse mellan användning av nyhetsmedier från nuvarande respektive 
tidigare boendeland utifrån intressen och intentioner 

Kommentar: Siffrorna i figuren är indexmedelvärden som visar i vilken utsträckning 
respondenterna konsumerar nyhetsmedier. Värdena baseras på skalan 1–6 där 1 
innebär att inga nyhetsmedier från det aktuella landet någonsin används och 6 innebär 
att alla nyhetsmedier från det aktuella landet används dagligen (se bilaga C, fråga 8 
och 9). 
 

Tydliga trappor i konsumtionen framträder i resultaten när det kommer till politiskt 

intresse och användning av nyhetsmedier. De med intresse för politik i ett land tar del 

av samma lands nyheter i störst utsträckning. På samma sätt tar de med ointresse för 

politik i ett land del av samma lands nyheter i lägst utsträckning. Det gäller för båda 

urvalsgrupper.  

 

Sambandet mellan politiskt intresse och nyhetskonsumtion är Martina (svensk på 

Island, 18–29 år) ett bra exempel på. Hon tar dagligen del av svenska nyheter via 

internet, framför allt politiska nyheter. Hon tycker att politik är intressant och att det 

är viktigt att fortsätta följa det politiska läget i det tidigare hemlandet, trots att hon för 

närvarande inte bor där. Förklaringen är att hon vill förbli en fri medborgare i den 

svenska demokratin: ”Jag röstar ändå hemma fortfarande och jag kan fortfarande 

påverka samhället hemma”, säger Martina. Hon menar att det är lite av en 

demokratisk medborgares skyldighet att följa med i den politiska rapporteringen för 

Svenskar Islänningar Svenskar Islänningar Sv. Is.
Ointresserad*politik*nuvarande*land 2,84 2,54 2,36 2,44 19 106

Genomsnittligt*intresserad*politik*nuvarande*land 3,38 2,98 3,01 2,60 19 103
Intresserad*politik*nuvarande*land 4,23 4,16 3,54 2,88 23 128

Ointresserad*politik*tidigare*land 3,63 3,16 2,36 2,05 18 66
Genomsnittligt*intresserad*politik*tidigare*land 3,69 3,28 2,72 2,49 16 100

Intresserad*politik*tidigare*land 3,38 3,35 3,61 2,98 27 172

Planerar*flytt*till*tidigare*hemland 2,69 2,77 3,43 2,84 20 95
Planerar*inte*flytt*till*tidigare*hemland 3,98 3,49 2,77 2,58 39 240

Jämförelse*mellan*användning*av*nyhetsmedier*från*nuvarande*respektive*tidigare*boendeland

INTRESSEN2OCH2INTENTIONER
Nyhetsmedier2från Nyhetsmedier2från n

nuvarande2boendeland

bland*svenskar*bosatta*på*Island*respektive*islänningar*bosatta*i*Sverige*2016*(indexmedelvärde)

tidigare2boendeland
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att kunna göra ett självständigt val. Brynjar (islänning i Sverige, 30–49 år) uttrycker 

en liknande åsikt om att det är ett medborgaransvar att hålla sig uppdaterad:  

 

Om man tänker bo i ett annat land, då tycker jag att man ska försöka vara med och 
veta vad som händer. Jag tycker snarare att det är obekvämt att inte veta vad som 
händer.  

 

Men nyheter rörande politik i det nya hemlandet kan upplevas komplicerade på flera 

olika sätt. Martina (svensk på Island, 18–29 år) uttrycker språket som en utmaning: 

”Det har varit val nu och sådana nyheter, sådana texter och sådant språk, och ordval, 

då är det är svårt”. Även den politiska situationen i sig kan upplevas som krånglig för 

den som kommer utifrån. Brynjar (islänning i Sverige, 30–49 år) säger: ”Man måste 

på något sätt ha historien och ha följt med länge för att sätta sig in i vad som händer”. 

 

Unnur (islänning i Sverige, 18–29 år) är ett annat bra exempel på sambandet mellan 

politiskt intresse och nyhetskonsumtion. Hon följer de isländska nyhetsmedierna 

dagligen och säger sig vara mycket intresserad av isländsk politik. Samtidigt tar hon 

del av svenska nyheter mer sällan än 1–2 dagar i veckan och anger sig ha liten eller så 

gott som inget intresse för svensk politik. Hon säger:  

 
Jag skäms nästan över hur lite jag kollar svenska nyhetsmedier, och politik och sådär. 
Men, ja. […] Jag skulle liksom vilja vara intresserad men jag vet ingenting om vad 
som händer. Jag har inte ens kollat upp det. Men om jag bor här längre så är det 
absolut någonting som jag skulle vara intresserad av. 

 

För dem som planerar att stanna i det nuvarande boendelandet verkar 

nyhetsrapporteringen från samma land spela större roll än för dem som är på väg att 

flytta tillbaka. Det visar sig genom en jämförelsevis mycket större användning av det 

nuvarande boendelandets nyhetsmedier för dem som planerar att stanna inom de 

kommande fem åren, än för dem som planerar att flytta tillbaka inom samma 

tidsperiod. På samma sätt använder de som planerar att flytta hem inom de kommande 

fem åren det tidigare landets nyhetsmedier i större utsträckning än de som inte har en 

plan på att stanna. Tydligast samband mellan framtida plan och nyhetsanvändning 

syns på konsumtionen av det nuvarande boendelands nyhetsmedier. 
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5.2.3. Avstånd 

 

Figur 4. Jämförelse mellan användning av nyhetsmedier från nuvarande respektive 
tidigare boendeland utifrån avstånd 

Kommentar: Siffrorna i figuren är indexmedelvärden som visar i vilken utsträckning 
respondenterna konsumerar nyhetsmedier. Värdena baseras på skalan 1–6 där 1 
innebär att inga nyhetsmedier från det aktuella landet någonsin används och 6 innebär 
att alla nyhetsmedier från det aktuella landet används dagligen (se bilaga C, fråga 8 
och 9). 
 

Integration kan ta tid och en individs vistelsetid i ett nytt hemland skulle kunna tänkas 

ha betydelse för nyhetskonsumtionen, vilket resultaten av undersökningarna också 

visar. Det gäller i synnerhet det nuvarande boendelandets nyhetsmedier där 

konsumtionen ökar med vistelsetiden i landet, för både svenskar och islänningar. 

Användningen av det tidigare hemlandets nyhetsmedier sjunker dock inte med ökad 

vistelsetid i nuvarande hemland. Istället framträder där en mindre tydlig, men ändå 

urskiljbar ökning även av det tidigare hemlandets nyhetsmedier. Faktum är att 

resultaten visar att de som har bott elva år eller mer i det nya hemlandet använder det 

tidigare hemlandets nyhetsmedier i större utsträckning än de som bott i det nuvarande 

hemlandet i två år eller mindre, för båda urvalsgrupper. Ökad vistelsetid i det 

nuvarande hemlandet verkar alltså inte ha någon negativ effekt på respondenternas 

konsumtion av det tidigare hemlandets nyheter – tvärt om. 

 

Svenskar Islänningar Svenskar Islänningar Sv. Is.
Vistelsetid(nuvarande(land(<2(år 2,35 2,65 2,51 2,54 17 93
Vistelsetid(nuvarande(land(3–5(år 2,94 2,90 3,60 2,63 12 68

Vistelsetid(nuvarande(land(6–10(år 4,18 3,27 2,32 2,59 7 66
Vistelsetid(nuvarande(land(>11(år 4,44 4,09 3,25 2,80 25 110

Känner(sig(inte(tillhöra(nuvarande(land 3,04 3,09 3,14 2,71 35 239
Känner(sig(genomsnittligt(tillhöra(nuvarande(land( 4,12 3,67 2,53 2,56 15 66

Känner(sig(tillhöra(nuvarande(land 4,30 4,00 3,25 2,36 11 33

Känner(sig(inte(tillhöra(tidigare(land 5,33 3,53 3,75 1,91 3 16
Känner(sig(genomsnittligt(tillhöra(tidigare(land( 3,88 4,02 1,98 2,61 12 27

Känner(sig(tillhöra(tidigare(land 3,33 3,21 3,23 2,69 46 295

AVSTÅND

Jämförelse(mellan(användning(av(nyhetsmedier(från(nuvarande(respektive(tidigare(boendeland

bland(svenskar(bosatta(på(Island(respektive(islänningar(bosatta(i(Sverige(2016((indexmedelvärde)

Nyhetsmedier9från Nyhetsmedier9från n
nuvarande9boendeland tidigare9boendeland
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Solveig (svensk på Island, 50–64 år) har bott på Island i mer än 11 år och uttrycker att 

hon vill stanna där för resten av sitt liv. Trots det är svenska nyheter fortfarande 

mycket viktiga för henne:  

 
Det är väl bara för att man har familj och man har släkt och man har vänner och jag 
menar mina barn kanske vill flytta till Sverige. Då vill man ju veta hur Sverige 
utvecklas. 

 

Resultaten visar att respondenterna använder det nuvarande boendelandets 

nyhetsmedier i större utsträckning ju mer de känner sig tillhöra samma land. Brynjar 

(islänning i Sverige, 30–49 år) har bott i Sverige 6–10 år. Han känner sig 

genomsnittligt svensk, även om den isländska identiteten dominerar. På samma sätt 

använder han de svenska och isländska nyhetsmedierna i nästan samma utsträckning, 

men med ett litet övertag för nyheterna från det tidigare hemlandet. Han beskriver att 

hans svenska identitet växte fram bland annat genom just mediekonsumtion: ”Jag 

skulle säga när jag började följa med, när jag läste medier och när jag började prata 

svenska”.  

 

Spegelvänt visar resultaten också att konsumtionen av det tidigare boendelandets 

nyhetsmedier är större ju mer respondenterna känner sig tillhöra det tidigare 

hemlandet. Brynjar (islänning i Sverige, 30–49 år) tar del av isländska nyheter 

dagligen och tror att den nationella stoltheten finns hos alla nationer, men att den är 

extra stor hos islänningar – inklusive honom själv. ”Det är inte så lätt att sluta vara 

isländsk”, säger han. 

 

De enda värden som avviker markant från den här tillhörighetstrappan gäller svenskar 

som inte känner sig tillhöra det tidigare hemlandet. Resultaten som visar att de tar del 

av både det nuvarande och tidigare hemlandets nyhetsmedier i markant mycket större 

utsträckning än de islänningar som inte känner sig tillhöra tidigare boendeland baseras 

på endast tre respondenters svar, vilket gör att risken för skevhet är stor. 

5.3. Resultat från kvalitativa intervjuer, utöver modellen 
Modellen som utgör ramverket för den här uppsatsen utgår till stor del från olika 

subjektiva bakgrundsfaktorer. Under samtalen med intervjupersonerna framträdde en 

bakomliggande faktor till nyhetskonsumtion som modellen inte tar upp och som enligt 
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respondenterna skiljer nationerna åt. Det gäller den interpersonella sociala faktorn 

som enligt dem är större på Island än i Sverige. Det vill säga att en avgörande 

anledning till att folk på Island konsumerar nyheter är för att kunna hänga med i olika 

diskussioner i sociala situationer, som till exempel på arbetsplatsen. 

 

Brynjar (islänning i Sverige, 30–49 år) kommer in på ämnet genom att beskriva hur 

viktigt det är för många islänningar att se Kastljós (Islands motsvarighet till Uppdrag 

granskning och Kalla fakta). Han säger:  

 
Ibland är det så med Kastljós att om man inte tittar på det, och det händer något stort 
där, då kan man knappt prata med sina kollegor dagen därpå. […] Det händer med 
typ två veckors mellanrum. Då måste man ha tittat! Det finns förstås här i Sverige, 
Uppdrag granskning, men jag känner ändå inte att jag måste titta på det. Jag känner 
inte att folk här pratar lika mycket. Det är en ganska stor skillnad. Folk på 
arbetsplatserna på Island pratar alltid om politik och det som händer. Folk på 
arbetsplatser i Sverige tycker jag inte verkar prata lika mycket om vad som händer. 
Inte nyheter lika mycket, och helst inte alls om politik. 

 

Solveig (svensk på Island, 50–64 år) uttrycker samma sak, där de bruna äggen hon 

nämner syftar på en skandal inom den isländska äggindustrin som Kastljós avslöjade i 

november 2016:  

 
Man får ju nyheter på jobbet jämt. Som nu med de här bruna äggen nu, det är ju det 
stora samtalsämnet. Så man får ju nyheter på jobbet lika mycket som hemma nästan: 
”Va, har du inte sett det, är du inte klok?” 

 

Samma reaktion från omgivningen, men av motsatt anledning, beskriver Unnur 

(islänning i Sverige, 18–29 år). Hon kom till Sverige med den isländska vanan att 

diskutera nyheter i sociala sammanhang men fick inte den respons hon förväntade sig. 

Det har påverkat hennes konsumtion av svenska nyheter på ett negativt sätt:  

 
Jag kom alltid till skolan och sa alltid typ: ”Hörrni, det var mord och våldtäkt igår, 
hörde ni?”, och de bara: ”Vad är det med dig?” eller typ, du vet. Jag förstår inte, för 
om något sådant händer på Island då är det så stort, men här utomlands då är det på 
förstasidan varje dag, så då tappade jag lite kontakten till det, för nyheter är till så stor 
del något som man läser för att kunna diskutera kring. […] Det är en så stor del av 
vår kultur på Island att prata om nyheterna. Som jag upplever det här så är det inte 
det, men det kan också vara min miljö. Jag tycker det är otroligt intressant. 
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6. Analys och slutdiskussion 
I det här avsnittet analyseras och diskuteras uppsatsens resultat utifrån 

forskningsfrågorna, litteraturen och relaterad tidigare forskning på ett mer generellt 

plan. De mest iögonfallande resultaten lyfts, analyseras och diskuteras. 

6.1. Generella mönster 
Bland både svenskar på Island och islänningar i Sverige är fördelningen mellan 

nuvarande och tidigare hemlands nyhetsmedier nästan identisk, med bara en 

procentenhets marginal. För båda urvalsgrupperna dominerar det nuvarande 

hemlandets nyhetsmedier, med fyra procentenheter bland svenskarna och fem 

procentenheter bland islänningarna. Det verkar viktigt för många immigranter att vara 

insatta i både det nuvarande och tidigare hemlandets nyhetsrapportering, vilket även 

tidigare studier visar (Christiansen, 2004; Wadbring & Andersson, 2016; 

Sæmundsdóttir, 2011; Ericson, 2014). I en undersökning från Danmark gällande 

nyhetskonsumtion bland immigranter i Europa (Christiansen, 2004, s. 193) uttryckte 

en respondent att han upplevde det som viktigast att följa det nuvarande hemlandets 

nyheter, men att det tidigare hemlandets nyheter förblev intressanta, eftersom de 

gällde hans ursprungsland. Det skulle kunna sätta ord på varför fördelningen är så 

jämn mellan nuvarande och tidigare hemlands nyhetsmedier, även i de här studierna. 

 

Solveig (svensk på Island, 50–64 år) är fortfarande storkonsument av svenska nyheter, 

trots att hon har bott på Island i mer än elva år, behärskar det inhemska språket bra, 

har en isländsk partner och identifierar sig som svensk och islänning i samma 

utsträckning. Starka band till hemlandet, uttryckt genom nyhetskonsumtion, behöver 

alltså inte betyda segregation eller brist på integration – tvärt om. Spegelvänt behöver 

inte den extra starka nationella stoltheten intervjupersoner nämner att islänningar har 

påverka dem att konsumera svenska nyhetsmedier i mindre utsträckning, vilket 

resultaten också bekräftar. Delad glädje är dubbel glädje, och starka band till ett land 

behöver inte utesluta starka band även till ett annat. 

 

Att både svenskar på Island och islänningar i Sverige konsumerar det nuvarande 

hemlandets nyhetsmedier i större utsträckning än det tidigare hemlandets 

nyhetsmedier går helt i linje med vad Wadbring och Andersson (2016, s. 100) kommit 
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fram till. Även mängden konsumtion av nuvarande hemlandets nyhetsmedier stämde 

väl överens med den här studiens båda urvalsgruppers resultat. 

 

En jämn fördelning mellan nuvarande och tidigare boendelands nyhetsmedier är 

också resultatet i en undersökning gällande medievanorna hos islänningar bosatta i 

Boston (Sæmundsdóttir, 2011, s. 45). Där dominerade dock de isländska 

nyhetsmedierna över de amerikanska med två procentenheter. Trots att andelen 

konsumtionen av det tidigare hemlandets nyhetsmedier inte är riktigt så stor för de här 

studiernas respondenter, tar de ändå större del av tidigare hemlands nyhetsmedier än 

utlandssvenskarna i Wadbring och Anderssons rapport (2016). Samtidigt visade de 

resultaten att konsumtionen av tidigare hemlands nyhetsmedier för utlandssvenskar 

inom Norden var högre än för dem som flyttat till andra delar av världen.  

 

En förklaring skulle kunna vara den naturliga samhörighet som många upplever finns 

mellan de nordiska länderna (Wadbring & Andersson, 2016, s. 106). Det kallas ”den 

nordiska identiteten” (Andersson, 2012, s. 1) och är en föreställd gemenskap 

(Woodward, 1997a, s. 18) som vilar på likheter i bland annat samhällsstruktur, 

historia, natur, kultur och inte minst de närbesläktade språken. Om en person etablerar 

sig i ett land som har mycket gemensamt med det tidigare hemlandet skulle känslan 

av tillhörighet till det tidigare hemlandet eventuellt upprätthållas lättare, och därmed 

även intresset för vad som händer där. Det skulle kunna leda till en konstant, eller till 

och med högre konsumtion av det tidigare hemlandets nyheter över tid, än om flytten 

gått till ett land som kulturellt skiljer sig mer från det tidigare hemlandet.  

 

Med ökad integration i ett land med större kulturellt avstånd från det tidigare 

hemlandet, skulle den upplevda distansen till det tidigare hemlandet potentiellt sätt 

kunna kännas större, öka med tiden och därmed även påverka konsumtionen av 

nyheter från det tidigare hemlandet negativt (Christiansen, 2004, s. 201). Antagandet 

stödjs av de här fallstudiernas resultat, i jämförelse med Wadbring och Anderssons 

(2016) rapport gällande nyhetskonsumtion bland utlandssvenskar. Resultaten tyder 

alltså på att ett större kulturellt avstånd inte behöver betyda ökat behov av kontakt till 

det tidigare hemlandet genom nyhetskonsumtion – tvärt om. Om förhållandet 

verkligen stämmer går inte att säkerställa med den här uppsatsens resultat.  
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6.2. Olika bakgrundsfaktorers betydelse för nyhetskonsumtion 
Eventuellt skulle den upplevda distansen till ens tidigare boendeland och graden av 

integration i det nya hemlandet kunna förklara en av de få tydliga skillnader i resultat 

som visar sig mellan den här studien och Wadbring och Anderssons rapport (2016), 

där jämförbara resultat presenteras. Det gäller just användningen av det tidigare 

boendelands nyhetsmedier i relation till vistelsetid i det nuvarande hemlandet. I SOM-

rapporten är konsumtionen av det tidigare boendelandets nyhetsmedier lägre bland 

utlandssvenskar som vistats i det nuvarande boendelandet i elva år eller mer, än bland 

de som vistats där i två år eller mindre. I den här studiens resultat är förhållandet det 

motsatta, för båda urvalsgrupper. Både svenskar på Island och islänningar i Sverige 

som vistats i det nuvarande boendelandet i elva år eller mer har en högre konsumtion 

av det tidigare boendelands nyhetsmedier än de som vistats i det nuvarande 

boendelandet i två år eller mindre. Eventuellt skulle samma upplevda närhet 

(Woodward, 1997a, s. 18) inom de nordiska länderna kunna förklara varför det 

tidigare hemlandets nyhetsmedier används mer av dem som bor inom Norden än de 

utlandssvenskar som flyttat till andra delar av världen (Wadbring & Andersson, 2016, 

s. 106). 

 

Resultaten för svenskar på Island och islänningar i Sverige följs åt på ett tydligt sätt 

genom de allra flesta av studiens undersökta variabler. Modellen som utgjorde 

ramverket för uppsatsen lämpade sig bra för båda urvalsgrupperna. Det bekräftas 

bland annat genom att resultaten generellt sätt stämmer väl överens med dem i SOM-

rapporten (Wadbring & Andersson, 2016), varifrån modellen också hämtats.  

 

Uppsatsens modell består av tre huvuddelar vars faktorer har presenterats var för sig 

som variabler i resultatkapitlet. I många fall kan dock två eller flera av dem vara 

länkade och påverka varandra i olika stor utsträckning. Ett exempel är ålder som ofta 

används som en av de främsta förklaringsfaktorerna för att beskriva mönster i 

nyhetskonsumtionen (Ohlsson, 2015, s. 436; Myndigheten för press, radio och tv, 

2016, s. 6; Westlund, 2015, s. 153). Äldre tar generellt sätt del av nyheter i större 

utsträckning än yngre, men flera andra faktorer kan gömma sig bakom åldern. En 

tänkbar typisk storkonsument av nuvarande boendelands nyhetsmedier är en 

pensionär som har mycket fritid och stort politiskt intresse, har bott i det nya 
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hemlandet i många år, inte har någon plan på att flytta tillbaka och pratar det 

inhemska språket ihop med sin inhemska partner. Lägst nyhetskonsumtion skulle 

kunna tänkas finnas hos en individ med spegelvända bakgrundsfaktorer. Det vill säga 

en ung person som studerar heltid på engelska, är politiskt ointresserad, bara lever 

tillfälligt i det nuvarande boendelandet med sin partner från det tidigare boendelandet. 

Genom att jämföra olika undersökta variabler blir mönster tydliga hos de två aktuella 

urvalsgrupperna, och i huvudsak stämmer resultaten överens med tidigare studier 

(Sæmundsdóttir, 2011; Wadbring & Andersson, 2016; Ólafsdóttir, 2009). 

 

Hur nyhetskonsumtionen ser ut hos de allra yngsta (yngre än 18 år) och allra äldsta 

(äldre än 85 år) i de undersökta urvalsgrupperna går inte att säga eftersom ingen ur de 

respektive åldersgrupperna har svarat på någon av enkäterna. Tidigare studier 

(Myndigheten för press, radio och tv, 2016) visar dock att yngre tar minst del av 

nyheter generellt sätt, men att de är störst konsumenter av nyheter online. Äldre 

däremot är störst nyhetskonsumenter generellt sätt, och framför allt av traditionella 

medier. Det skulle på så sätt kunna tänkas att de som tillhör den allra yngsta 

åldersgruppen också har den mest jämna fördelningen mellan nuvarande och tidigare 

boendelands nyhetsmedier, eftersom förutsättningarna i form av tillgänglighet via 

internet är lika mellan länderna. Dessutom tenderar yngre också att i störst 

utsträckning använda sig av instrumentell nyhetsanvändning, alltså att aktivt söka 

efter specifik information (Wadbring & Andersson, 2016, s. 97) vilket oftast sker 

online. På motsatt sätt skulle de allra äldsta eventuellt kunna konsumera det 

nuvarande boendelandets nyheter i störst utsträckning, eftersom det är det nuvarande 

landets nyhetsmedier som är lättast tillgängligt i traditionellt format. Dessutom är 

nyhetsanvändningen bland äldre oftare mer ritualiserad, alltså rutinmässig (Wadbring 

& Andersson, 2016, s. 97). Att äldre kan ha bott i det nuvarande boendelandet länge, 

kanske redan före internets genomslag, skulle kunna göra att de redan då skapade sig 

en vana av att konsumera det nuvarande boendelandets medier som har fortsatt sedan 

dess. Förutsättningarna är helt annorlunda för dem som immigrerar i dag.  

 

Huruvida antagandet om de allra yngstas mer jämna och de allra äldstas mer ojämna 

fördelning av konsumtion mellan nuvarande och tidigare boendelands nyhetsmedier 

går inte att utläsa från den här undersökningen, eftersom de två åldersgrupperna inte 

har några respondenter från varken Sverige eller Island.   
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6.3. Den nationella identitetens betydelse för nyhetskonsumtion 
Någonting som undersöktes i den här studien men som inte var en del av den 

ursprungliga modellen var en eventuell partners nationella bakgrunds påverkan på den 

egna nyhetskonsumtionen. Variabeln är hämtad från Sæmundsdóttirs (2011) studie 

som bland annat undersökte nyhetskonsumtionen hos islänningar i Boston. Hennes 

resultat visade att för de respondenter som hade en partner från antingen Island eller 

USA var den generella konsumtionen av nyheter störst från samma land som partnern 

kom från, framför allt gällande tidningsmediet. De här studiernas resultat tyder på att 

det skulle kunna finnas ett likadant samband mellan partnerns nationella bakgrund 

och vilket lands nyhetsmedier som dominerar den egna nyhetsanvändningen. Dock är 

antalet svenska respondenter med en partner från Sverige för litet för att med säkerhet 

kunna bekräfta ett statistiskt samband, men de kvalitativa resultaten stödjer 

antagandet.  

 

En förklaring till det eventuella sambandet skulle kunna vara att en partners 

nationalitet påverkar den egna nationella identiteten så att den egna ursprungliga 

identiteten kan komma att antingen utmanas eller befästas starkare. Att 

nyhetsanvändares världsbild formas efter nyhetsrapporteringen bekräftas av 

dagordningsteorin (Strömbäck, 2015a, s. 345; Shehata, 2015, s. 355). Den säger att 

det som rapporteras i nyheterna också är det som nyhetskonsumenterna uppfattar som 

viktigt. När nyhetskonsumtionen förändras, om till exempel användningen av ett nytt 

hemlands nyheter ökar, påverkas också den nationella identiteten (Christiansen, 2004, 

s. 201). Det skulle i sin tur kunna göra att känslan av behov till kontakt med det 

tidigare hemlandet minskar (Skaptadóttir & Wojtynska, 2007, s. 87). Hur viktig 

relationen till det tidigare hemlandet upplevs är dock väldigt individuellt 

(Christiansen, 2004, s. 190). 

 

För en person med flera hemländer, med delad nationell identitet, är det sällan 

okomplicerat att definiera sin tillhörighet (Christiansen, 2004, ss. 189–190). Känslan 

av identitet beror på skillnader och likheter (Woodward, 1997a, ss. 20–21). Språk är 

ett konkret sätt att skilja två nationaliteter som Sverige och Island åt, och är ofta starkt 

förknippat med känslan av nationell identitet och tillhörighet – inte minst för 

islänningar  (Gísladóttir, 2002, s. 8; Ericson, 2014, s. 7). Färdigheter i det inhemska 
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språket visar sig i den här studien vara en avgörande faktor för konsumtionen av det 

nuvarande boendelandets nyheter. De som behärskar det inhemska språket väl är 

också störst nyhetskonsumenter, och tvärt om. Det bekräftas även av tidigare studier 

(Christiansen, 2004, s. 191). 

  

Det verkar med andra ord som om både språk och nationell identitet kan byggas upp 

med hjälp av, och upprätthållas genom, nyhetskonsumtion. Där skulle islänningar 

kunna tänkas ha ett försprång jämfört med svenskar eftersom det redan från början 

finns fler byggstenar till svensk identitet i det isländska samhället än tvärt om. Det i 

form av till exempel fler importerade svenska dagligvaror på Island än isländska varor 

i Sverige, och tänkbart fler svenska nyheter i isländsk nyhetsrapportering än isländska 

nyheter i Sverige. Dessutom anses ofta det svenska språket mindre avancerat än det 

isländska, vilket i kombination med de förkunskaper islänningar har i skandinaviska 

språk genom obligatorisk danskaundervisning, gör det lättare för islänningar att lära 

sig svenska än för svenskar att lära sig isländska. Allt det här är exempel på 

potentiella symboler som Woodward (1997a, s. 14) menar har stor betydelse för 

skapandet av den nationella identiteten.  

 

Studiens resultat visar alltså att både färdigheter i det inhemska språket, nationell 

identitet och en eventuell partners nationella bakgrund kan ha effekt på 

nyhetskonsumtionen, för båda urvalsgrupper. Ett annat anmärkningsvärt potentiellt 

samband som rör alla de tre faktorerna kan urskiljas med utgångspunkt i 

konsumtionen av det nuvarande hemlandets nyhetsmedier. Där är svenskar större 

användare än islänningar, trots att en större andel islänningar bedömer sig vara bra på 

det nuvarande hemlandets språk. Förhållandet kan uppfattas som motsägelsefullt. En 

potentiell förklaring är att en högre andel svenska än isländska respondenter anger sig 

ha en partner från nuvarande boendeland. Det skulle kunna påverka svenskarnas 

nationella identiteter så att de i större utsträckning känner sig tillhöra det nuvarande 

boendelandet, med ökad användning av samma lands nyheter som följd – trots att en 

mindre andel av dem upplever sig själva som bra på det inhemska språket. 

Islänningarna å andra sidan, där en större andel respondenter anger sig ha en partner 

från tidigare boendeland får eventuellt sin ursprungliga nationella identitet bekräftad i 

högre grad, vilket eventuellt skulle kunna tänkas påverka konsumtionen av nuvarande 

boendelands nyhetsmedier negativt, trots att de tycker sig behärska det inhemska 
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språket bättre än svenskarna. Beräknat i relation till konsumtionen av tidigare 

boendelands nyheter (den totala användningen) däremot, använder trots allt de 

isländska respondenterna en större andel av nuvarande boendelands nyhetsmedier än 

de svenska respondenterna. Det styrker antagandet att islänningarnas bättre 

färdigheter i det inhemska språket trots allt kan ha betydelse för konsumtionen av 

nuvarande boendelands nyheter. 

6.4. Rapportering och konsumtion av politiska nyheter  
Nyhetsrapporteringen är viktig för att invånarna i ett samhälle inte bara ska ta del av 

nyheter de vill ha, utan även nyheter de behöver (Kovach & Rosenstiel, 2014, s. 33; 

Häger, 2014, s. 96). Där har nyhetsjournalistiken en mycket viktig roll i att informera, 

granska och agera forum för debatt så att folket fritt kan bilda sig egna åsikter (Nord 

& Strömbäck, 2012, s. 17). Det gäller infödda så väl som immigranter. Men 

intervjupersonerna uttrycker att det är svårt att hänga med i det nya boendelandets 

politiska rapportering. Orsakerna som nämns är att det ofta innebär ett avancerat 

språk, men också att det nya landets politiska struktur kan vara svår att sätta sig in i. 

Men vem bär ansvaret för att de nya invånarna ska hållas informerade om det nya 

hemlandets politik och samhällsutveckling? Är det nyhetsmedierna som ska 

rapportera om politik på ett sätt som gör att den nya befolkningen har möjlighet att 

förstå vad som händer, eller är det immigranternas ansvar att söka upp och tolka den 

information de anser sig behöva? Frågan är extra aktuell nu i och med att 

invandringen har ökat de senaste åren, både i Sverige och på Island. Huruvida det här 

är ett utbrett problem bland svenskar på Island och islänningar i Sverige framgår inte i 

den här undersökningen.  

6.5. Den interpersonella sociala faktorns roll 
Att som immigrant följa med i den inhemska politiken och samhällsutvecklingen kan 

tänkas vara lättare i ett land där nyheter diskuteras fritt i sociala sammanhang. De 

kvalitativa intervjuerna pekar på att islänningar är duktigare på det än svenskar. 

Islänningarnas stora sociala behov av att prata om nyheter nämns, såväl som 

svenskarnas brist på detsamma. Det kan initialt verka motsägelsefullt med tanke på att 

resultaten visar att den totala nyhetskonsumtionen är lägre för islänningar än för 

svenskar, gällande både det nuvarande och tidigare hemlandets nyhetsmedier. Om det 

på Island i större utsträckning än i Sverige förväntas att folk i allmänhet ska vara 
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beredda och villiga att diskutera aktuella händelser – av eget nyhetsintresse eller på 

grund av ett socialt tryck från samhället, skulle behovet respektive bristen på behov 

av att prata om nyheter eventuellt kunna tänkas ha mer med det nuvarande 

boendelandets samhälle att göra, än vanor från det tidigare hemlandet. Det skulle i sin 

tur kunna förklara varför svenskar på Island är större nyhetskonsumenter än 

islänningar i Sverige. Huruvida islänningar på Island är flitigare nyhetskonsumenter 

än svenskar i Sverige går dock inte att avgöra från den här studiens resultat.  

 

Tidigare forskning visar att en vanlig bakomliggande orsak till nyhetskonsumtion är 

det sociala värdet, att ha någonting att prata med andra om (Lee & Chyi, 2014, s. 3). 

Kanske är den faktorn mer inflytelserik på Island än i Sverige. En tänkbar orsak till 

det kunna vara samhällenas storlek. Hela Island är litet nog för att en större andel av 

befolkningen ska känna att det som rapporteras i riksnyheterna är angeläget för dem. 

Där kan Sverige tänkas vara annorlunda, vars samhälle är mer komplicerat och 

mångfacetterat och vars landyta är omkring fyra gånger större med drygt 30 gånger 

fler invånare. Kanske är förhållandet annorlunda gällande lokala nyheter i Sverige, i 

områden utanför storstäderna och som eventuellt i högre grad kan vara mer 

jämförbara med Islands riksnyheter? Ju närmare nyheterna upplevs vara desto mer 

angeläget blir det kanske att diskutera dem. Om det verkligen stämmer att islänningar 

mer än svenskar diskuterar det som rapporteras, och varför svenskar i så fall ändå i 

större utsträckning tar del av nyheter än islänningar går inte att svara på utifrån 

undersökningarnas resultat. 

6.6. Förslag till vidare forskning 
Huruvida det kulturella avståndet mellan nuvarande och tidigare boendeland har 

betydelse för immigranters konsumtion av det tidigare boendelandets nyhetsmedier 

över tid, som resultaten antyder, kan vara intressant för framtida forskning att 

undersöka. För att studera kulturella likheters respektive olikheters inverkan skulle 

nyhetskonsumtionen bland immigranter med kort respektive långt kulturellt avstånd 

till tidigare boendeland vara potentiella undersökningsgrupper – till exempel svenskar 

som flyttat till ett annat nordiskt land jämfört med svenskar som flyttat till Östasien.  

 

Att konsumtionen av traditionella och webbaserade medier har ett tydligt samband 

med faktorerna ålder och generationstillhörighet har tidigare forskning visat (Ohlsson, 
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2015, s. 436; Myndigheten för press, radio och tv, 2016, s. 6; Westlund, 2015, s. 153). 

Vad gäller immigranters nyhetskonsumtion går det fortfarande att ta till sig det 

nuvarande boendelandets nyheter via traditionella medier, medan internet krävs i 

betydligt större utsträckning för konsumtion av det tidigare boendelands nyheter. 

Därför skulle det vara spännande att undersöka hur stora skillnaderna – eller 

likheterna – i användning av det tidigare hemlandets nyhetsmedier är bland 

immigranter som tillhör den allra yngsta och den allra äldsta åldersgruppen. Eftersom 

ingen yngre än 18 år eller äldre än 85 år svarade på någon av enkäterna framgår det 

inte i den här uppsatsen. 

 

Intervjupersoner uttryckte att det på Island i större utsträckning än i Sverige förväntas 

att folk i allmänhet ska vara beredda och villiga att diskutera aktuella händelser som 

rapporteras i nyhetsmedierna. Att svenskar på Island tar del av nyheter i större 

utsträckning än islänningar i Sverige, generellt sett, skulle kunna ha med den 

interpersonella sociala faktorn i det nuvarande boendelandets samhälle att göra, 

snarare än vanor från det tidigare hemlandet. Antagandet stöds av intervjuresultat. 

Huruvida ett socialt tryck påverkar nyhetskonsumtionen, och i hur stor utsträckning 

behovet av att prata om nyheter verkligen varierar i två så relativt kulturellt lika 

länder som Sverige och Island, kan vara intressant att undersöka i framtida forskning. 

6.7. Sammanfattning 
Överlag verkar faktorerna som tidigare visat sig påverka nyhetsanvändning ha väldigt 

lika inverkan på de båda urvalsgruppernas konsumtion av nyheter från nuvarande och 

tidigare boendeland. Hur fördelningen i nyhetsanvändning ser ut mellan hemländerna 

påverkar och påverkas av den nationella identiteten, som hela tiden utvecklas. För en 

person med delad nationell identitet verkar nyheter från det nuvarande och tidigare 

hemlandet ha nästan lika stor betydelse. Även om användningen av det nuvarande 

boendelandets nyhetsmedier stiger med tiden förblir konsumtionen av det tidigare 

boendelandets nyheter stabilt, vilket alltså inte behöver vara ett tecken på segregation 

eller dålig integration, utan bara att båda hemmen blir och förblir betydelsefulla – 

eventuellt på olika sätt. Kanske behöver helt enkelt inget hemma vara bäst? 
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Bilagor 

Bilaga A – Uppsatsens uppbyggnad 
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Bilaga B – Missiv 
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Bilaga C – Enkät 
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Bilaga D – Intervjumanual 

Intervjumanual 
 

Intervjuperson: ______________________________________________________ 

Dag: _____________________ Plats: _____________________________________ 

 

Genomgång inför intervjun: 

! Tack för att du deltar i studien! 

! Kort presentation personlig relation till Sverige respektive Island, pågående 
utbildning och C-uppsatsen om hur svenskar på Island och islänningar i 
Sverige använder nyhetsmedier  

 

! Tid och upplägg. Intervjun tar ca 30–45 minuter. Det är inte lång tid, så vi får 
försöka hålla oss till ämnet. Samtidigt får du förstås ta din tid att svara. 

 

! Ljudinspelning. Samtalet kommer att spelas in för att med större säkerhet få 
allt rätt i texten. 

 

! Anonymitet. Du får vara anonym i uppsatsen, men svaren ger mer tyngd om 
du kan tänka dig att vara öppen med vem du är. Det är helt upp till dig. Tillåter 
du att ditt namn publiceras? (Ja / Nej) 

 

! Vill du ha en kopia av uppsatsen när den väl är publicerad? (Ja / Nej) 
 

Om ja, ange mejladress: ___________________________________________ 

 

! Biobiljetter som tack för att du deltar 
 

! Uppsatsens uppbyggnad. Målet är ta reda på hur svenskar på Island och 
islänningar i Sverige använder nyhetsmedier (visa figur som beskriver 
uppsatsens uppbyggnad, se bilaga) 

 

! Intervjuns syfte. Intervjuernas roll i studien (fördjupad förståelse genom 
formuleringar och öppna svar, ge kött på benen åt webbenkäternas resultat) 

 

! Några frågor innan vi börjar? 
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3. och 4. 
Till vilken grad identifierar du dig som islänning/svensk? 
– Vad är det, enligt dig, som gör dig svensk? 
– Vad är det, enligt dig, som gör dig isländsk? 
– Hur lång tid tog det att bli så isländsk som du är i dag?  
– Hur skulle du beskriva utvecklingen (kurva)? 
– Är det något du aktivt jobbar/jobbade på? Om ja, hur? 
– Vilken roll känner du att nyheter har spelat för dig på vägen mot din isländska 
identitet (alternativt andra medier)? 
– Hur viktigt är det för dig att upprätthålla din svenska identitet? 
– Är det något du aktivt jobbar/jobbade på? Om ja, hur? 
– Vilken roll känner du att nyheter har spelat för upprätthållandet av din svenska 
identitet (alternativt andra medier)? 
 
6.  
Varför flyttade du till Island? 
– Hur kände du inför flytten? Frivillig, önskvärd eller ofrivillig, icke-önskvärd? 
– Hur ser du på din relation till Sverige i dag? 
 
7.  
Hur uppfattar du dina språkfärdigheter i isländska? 
– Hur har din isländska språkutveckling sett ut (kurva)? 
– Hur viktigt är det för dig att kunna språket i det land där du bor? 
– Varför? 
– Hur aktivt kämpar/kämpade du för att lära dig språket? 
– Hur? 
 
8. och 9.  
Hur ofta tar du del av nyheter som publicerats av isländska/svenska 
medieföretag (oavsett plattform)? 
– Hur skulle du med egna ord förklara fördelningen i din användning av isländska och 
svenska nyhetsmedier? 
– Varför ser fördelningen ut som den gör? 
– Varifrån uppskattar du att du oftast först får nyheter om aktuella världshändelser – 
svenska nyhetsmedier eller isländska nyhetsmedier? 
– Hur ser en vanlig nyhetsmediedag ut för dig?  
– Vilka medieföretag vänder du dig främst till för nyheter (för instrumentell 
konsumtion)? 
– I hur stor utsträckning uppskattar du att du använder nyhetsmedier rutinmässigt? 
– Hur ser din användning av svenska nyhetsmedier ut nu jämfört med när du bodde i 
Sverige? 
– Om det har ändrats, hur skulle du med egna ord förklara varför? 
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10.  
Civilstånd – vad passar in på dig? 
– Om partner: i vilken utsträckning uppskattar du att din partner inspirerar dig att 
använda isländska/svenska nyhetsmedier? 
– Varför/varför inte? Hur? 
 
11. och 12. 
Har du ett eller flera egna barn? 
– Om nej: om du hade det, hur viktigt tror du att det skulle vara för dig att det/de 
identifierade sig som svenska? 
 
– Om ja: hur viktigt är det för dig att det/de identifierade sig som svenska? 
– Om ja och viktigt: vad gör du för att det/de ska identifiera sig som svenska? 
 
14. 
Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
– Känner du att nyheter från Sverige respektive Island har betydelse för din 
sysselsättning? 
– Om ja, på vilket sätt? 
 
15. och 16. 
Hur intresserad är du av isländsk/svensk politik? 
Kan översättas till samhällsintresse.  
– Hur viktigt är det för dig att följa med i vad som händer i det samhälle du lever i? 
– Varför/varför inte?  
– Hur viktigt är det för dig att följa med i vad som händer i Sverige trots att du inte 
bor där?  
 
17.  
Planerar du att flytta tillbaka till Sverige inom de kommande fem åren? 
– Varför? 
– Har du varit på väg att flytta tidigare? 
– Hur länge kommer du att bo på Island? 
 

 

 


