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Abstrakt 

Titel: “Häng med -Konsten att orientera sig i det svenska informationssamhället”: En kvalitativ 

studie om hur digitala informationsmedel tas emot av nyanlända eritreaner i Botkyrka kommun. 

Nivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap C HT17 

Författare: Rahwa Ghebrehiwet 

Handledare: Per Ståhlberg 

Denna studie berör nyanlända eritreaner, bosatta i Botkyrka kommun, upplevelse av digitaliserad 

samhällsinformation. Studien har tre huvudsakliga frågeställningar 1. Söker sig min valda grupp till 

digital myndighetsinformation gällande arbete, bank samt boende och hur upplevs den i sådant 

fall? 2) På vilket sätt upplever eritreanska nyanlända svenska myndigheters e-förvaltning? 3) Hur 

kan man diskutera nyanlända eritreaners situation utifrån begreppen digital natives/digital 

immigrants? Studiens centrala teori är den digitala klyftan som berör frågor om digital integrering, 

och olika typer av internetanvändning. Vidare lyfts faktorer som utmärker mediekunnighet och 

slutligen den digital klyftan i samband med medborgarskap och e-förvaltning.  Det empiriska 

materialet har nåtts genom att tillämpa kvalitativa metoder i form av en individuell intervju med en 

anställd på Botkyrka kommuns socialtjänst för att få en överblick över etableringsprocessen vad 

gäller nyanlända i kommunen. Därefter utfördes en pilotstudie med två eritreanska nyanlända som 

intervjuades för att sedan utföra en gruppintervju med åtta nyanlända eritreaner i form av en 

gruppintervju med inslag av etnografiska metoder. Resultatet av studien visade att majoriteten av 

respondenterna upplevde en ganska grav digital klyfta vad gäller e-förvaltning och digital 

blanketthantering. På detta vis kunde tecken visas som tillhör begreppet digital immigrant. Däremot 

har de inte behövt anpassa sig till det digitala landskapet vad gäller sociala medier och 

underhållande medieaktivitet, som är tendenser vi ser bland digital natives. Detta visade deras 

komplexa situation om att befinna sig i ett mellanförskap i förhållande till begreppen digital native 

och digital immigrant. 

Nyckelord: Media literacy, digital klyfta, informationssamhälle, nyanlända, digital native, digital 

immigrant, e-förvaltning 
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1.0 Inledning 

Att vi befinner oss i ett informationssamhälle är idag ett självklart faktum och att digitaliseringens 

roll i samhället växer är inte heller ny kunskap. I Sverige förlitar vi oss i stor utsträckning på den 

digitala kommunikationen och den blir således en central del av hur vårt  samhälle organiserar sig 

(Bengtsson, 2014). Trots den digitala teknologins spridning, faller flera grupper utanför denna 

utveckling och riskerar att stå inför ett digitalt utanförskap och en digital klyfta uppenbarar sig. Den 

digitala klyftan, som följd av digitaliseringen, beskriver den bristande mediekunnighet och ett 

digitalt utanförskap som visar sig bland diverse grupper i samhället. Den digitala klyftan är det 

huvudsakliga ämnet som denna uppsats ämnar att fördjupa sig inom. Detta område har jag tidigare 

studerat på b-uppsats nivå, där en kvalitativt metod användes för att studera två utomeuropeiska 

migranters upplevelse av digitaliseringen av migrationsverkets, arbetsförmedlingens och bankens 

samhällsinformation och e-tjänster och om de upplevde en digital klyfta. De båda respondenterna 

bodde utspritt i Stockholm kommun och hade bott i Sverige mellan 5-10 år. Det var en relativt tunn 

och bred studie, men som trots detta, lyckades dra relevanta slutsatser som denna studie delvis 

ämnar att bygga vidare på. Den grupp som står i fokus denna undersökning är  nyanlända eritreaner 

mellan 18-25 år, bosatta i Botkyrka kommun.  

Migrationsverket skriver år 2017 att eritreaner utgör en av de största gruppen asylsökande i Sverige. 

Landet kommer på femte plats efter Syrien, Irak, Afghanistan och statslösa (Migrationsverket, 

2017) och är dessutom en av världens största utströmning av flyktingar räknat per invånare med 

omkring en miljon av befolkningen boende utanför Eritrea. (Utrikespolitiska Institutet, 2016b). 

Migrationsöverdomstolen fattade en dom som bidragit till att Migrationsverket tagit fram ett nytt 

rättsligt uttalande vad gäller asylsökande eritreaner som illegalt lämnat Eritrea för att specifikt 

undgå nationaltjänsten i landet. Nationaltjänsten som i regel enbart gäller 6 månader med 12 

månaders samhällstjänst är i praktiken på obestämd tid (Migrationsverket, 2017). För att definiera 

begreppet ”nyanländ person” utgår jag från Migrationsverkets förklaring: ”En nyanländ person är 

någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 

flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En 

person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill 

säga två till tre år.” (Migrationsverket, 2016). Undersökningen studerar bland annat respondenternas 

uppfattning av digital information samt digital blanketthantering för att ge en indikator om deras 

upplevelse av digitalisering. Dessa faktorer som uppsatsen ämnar att studera är enbart en bråkdel av 

vad digitaliseringen innebär och jag vill därför förtydliga att faktorerna är studiens avgränsning.  
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I denna studie intresserar mig dessutom för e-förvaltning då det är min uppfattning att tillgång till 

offentlig information är ett av flera faktorer för en fungerande medborgare och därav demokrati. 

Exempel på e-förvaltning som studien riktar sig till är digitaliserad arbetsförmedling, 

bostadsförmedlingen, migrationsverket och liknande. Enligt Habermas teori om offentlighetsteorin 

har staten en skyldighet att förse medborgare med allmän information (Bengtsson, 2014). Det blir 

således intressant att studera den digitala integreringen bland studiens respondenter kan nyttjas av 

den informationen som görs tillgänglig för dem. Uppsatsämnet som är valt för denna studie anser 

jag dessutom vara extremt viktigt då jag anser att svensk forskning bör spegla hela Sveriges 

demografi. Då sammansättningen av Sveriges befolkning ständigt förändras är det viktigt att det 

finns forskare som strävar efter etnisk diversifierat urval för att på ett korrekt sätt reflektera 

Sveriges befolkning.  

2.0 Bakgrund 

För att förstå studiens respondenter och situation kommer jag nedan ge kort bakgrundsinformation 

till det samhälleliga klimatet i Eritrea.  Innan jag påbörjar avsnittet vill jag lyfta ett citat som 

Gumucio-Dragon (2003) menar är viktigt när man studerar skillnader inom tillgång mellan 

utvecklade länder och utvecklingsländer. Det lyder: ”[the] divide has never been only a ’digital’ or 

technological divide. It is a social, economic and political fracture” (Averweg & Greyling, 2009, s 

230) 

Eritrea var mellan åren 1889-1941 en italiensk koloni som FN därefter beslutade att landet skulle 

ingå i en federation med grannlandet Etiopien, men år 1962 visade sig Etiopien erövra Eritrea som 

slutligen bröt sig ut i ett 30 år långt inbördeskrig. Året 1991 blev Eritrea självständig, men skattas 

vara “ett av världens minst fria länder” (Dagens Nyheter, 2013) med en enpartistat där inga val 

hållits (Utrikespolitiska Institutet, 2016c). Trots landets resurser vad gäller mineraler och olja är 

ekonomin dålig och enbart baserad på lantbruk (Dagens Nyheter, 2013). Landet präglas dessutom 

av bred arbetslöshet och undersysselsättning (Utrikespolitiska Institutet, 2016a) och befolkningens 

utbildning tyder statistiken på att omkring var tredje eritrean över 15 år varken kan läsa eller skriva 

och att analfabetismen är hög (Utrikespolitiska Institutet, 2016d). 

�5



Fokuset för denna studie görs utifrån min tolkning av begreppet nyanländ som tidigare nämnt. Av 

anonymitet och integritetsskäl är respondenternas detaljerade status vad gäller denna fråga inte en 

del av studien men det är extremt viktigt för mig att belysa att “A refugee is a person who is subject 

to persecution in their home country and who is in need of resettlement.” (Lloyd, Kennan, 

Thompson & Qayyum. 2013, s 128). På grund av detta kan samhällelig integrering och därmed 

digital integrering påverka respondenternas upplevelse av digitalisering, även om jag i denna studie 

inte kommer föra specifika analyser kring detta i förhållande till studiens respondenter.  

Avslutningsvis skriver Lloyd et al (2013) att “In Australia and elsewhere, social exclusion as an 

information problem has not been the focus of sustained research, and while there is some reported 

research focussing on immigrants, there is little information-related research that focuses 

specifically on refugees.” (ibid, s 122) 

3.0 Syfte och frågeformulering 

Denna uppsats ämnar att studera hur eritreanska nyanlända mellan 18-25 år, bosatta i Botkyrka 

kommun, upplever digitaliseringen av samhällsinformation för att på så vis undersöka deras digitala 

integrering. Detta genom att specifikt studera hur respondenterna söker sig till och upplever digital 

information kring att söka arbete, boende samt bankhantering. Är Sveriges informationssamhälle 

tillräckligt anpassat efter gruppens förutsättningar vad gäller språk och hantering av digitala medier 

och möter vårt kommunikationsarbete gruppens behov? Jag vill främst ta reda på hur 

intervjupersonerna upplever deras egna integrering i det digitala landskapet och hur de upplever 

användningen av olika e-tjänster som erbjuds av diverse förvaltningar. Detta är en akademisk 

uppsats, men det skulle också kunna nyttjas av Botkyrka kommun och förse dem med kunskap över 

gruppens digitala integrering vad gäller att utföra dessa tre ärenden (hitta boende, söka arbete och 

bankhantering). 

1. Söker sig min valda grupp till digital myndighetsinformation gällande arbete, bank samt boende 

och hur upplevs den i sådant fall? 

2. På vilket sätt upplever min valda grupp svenska myndigheters e-förvaltning? 

3. Hur kan man diskutera min valda grupps situation utifrån begreppen digital natives/digital 

immigrants? 
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4.0 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

Min studie relaterar till ett antal olika forskningsområden såsom den digitala klyftan, 

mediekunnighet och teorier om medborgarskap i relation till medier. Dessa tar upp frågor som vad 

digital integrering innebär, hur man kan avgöra en upplevd digital klyfta, för- och nackdelar med 

digital samhällsinformation och digitalisering utifrån ett medborgerligt och demokratiskt perspektiv 

som är aktuella för denna studie. I det här avsnittet väver jag med avsikt ihop tidigare forskning 

med teoretiskt ramverk, då mina valda artiklar och teorier mer eller mindre är sammanflätade. 

4.1 Den digitala klyftan 

I den grundläggande uppfattningen om internettillgång, skriver G. David Garson (2006), att 

informationskapital är en viktig faktor att ta hänsyn till. Där tillgång till information är bristande 

skapas även en mindre delaktighet bland medborgare att förlita sig på information- och 

kommunikationsteknik (IKT). Bristande informationskapital bidrar till att en färre andel av 

medborgarna engagerar sig i ett elektroniskt utbyte med förvaltningar. Utöver detta menar Garson 

att informationskapital går i linje med samhällsintresse “...information equity is widely perceived to 

be the basis for informed choice in modern democracies, and it’s assurance is in the civic interest, 

which is in turn based on democratic cultural values…” (Garson G. David, 2006 s 97). Idén om att 

att utanförskap även förekommer i det digitala landskapet har med digitaliseringens utveckling fått 

en större roll inom forskningsvärlden. Den digitala klyftan avser att uppmärksamma nyttjandet av 

ny teknik och huruvida väl den anammas.  Udo Averweg & Elizabeth Greyling (2009) beskriver 

begreppet digital divide som olikheter vad gäller tillgänglighet till resurser och informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). Det är gapet mellan individer, hushåll, företag och geografiska 

områden med olika socio-ekonomiska faktorer vad gäller möjlighet till tillgång av IKT och övrig 

användning av internet för olika aktiviteter. Att den digitala klyftan uppenbarar sig bland olika 

hushåll beror främst på två huvudvariabler: inkomst och utbildning. Andra variabler är exempelvis 

ålder, etnicitet och geografisk plats som också spelar en viktig roll (Averweg & Elizabeth, 2009), 

men att definiera ifall någon befinner sig i ett digitalt utanförskap eller inte kan mätas utifrån ett 

antal olika synvinklar. Tillgång till internet kan bedömas utifrån olika aspekter där forskaren G. 

David Garson (2006) kategoriserar tre: dikotomisk tillgång, kontinuerlig tillgång och 

kompetensbaserad tillgång 
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Dikotomisk tillgång: Somliga definierar den digitala klyftan som ett gap bland  inkomst, etnicitet, 

regionalitet eller andra termer som särskiljer tillgång till internet där kriteriet för den dikotomiska 

tillgången enbart handlar om fysisk tillgång till hårdvara.  

Kontinuerlig tillgång: En bredare definition av den digitala klyftan än den föregående innebär att 

man mäter vilka förutsättningar som underlättar upprätthållningen av internettillgång. Detta innebär 

att variabler såsom lättillgänglig internettillgången är,  ekonomiska förutsättningar för att 

upprätthålla internetuppkopplingen och liknande. 

Kompetensbaserad tillgång: En ytterligare bredare definition av den digitala klyftan är rör sig från 

fysisk tillgång till faktorer vad gäller individers kompetens till att få användning av 

informationsteknik (IT). Detta blir således ännu ett element som den digitala klyftan går att mätas 

utefter. 

Diskussionen om den digitala klyftan har genom åren ändrat sin form från att beröra fenomenet 

utifrån dikotomisk tillgång till en kompetensbaserad tillgång vilket Alexander van Deursen och Jan 

van Dijk lyfter (2014). Artikelförfattarna skiljer traditionella medier, såsom att läsa en tidning eller 

titta på TV  från internetanvändning, då den förstnämnda grundar sig i en envägskommunikation 

medan internetanvändning kräver användarna att interagera med det digitala gränssnittet. Här 

belyser de alltså att internetanvändningen skiljer sig från de traditionella och/eller analoga 

medierna. Vad som utmärker den digitala klyftan idag menar van Deursen och van Dijk belyser är 

att det snarare handlar om en användningsklyfta än en kunskapsklyfta. Här vill jag klargöra att 

användning av internet givetvis kräver kunskap, men med kunskapsklyfta menar artikelförfattarna 

att det enbart gäller kunskapen av att läsa och förstå information på en hemsida, medan 

användningsklyftan innebär är att kunna navigering sig i det digitala gränssnittet. Vidare redogör 

artikeln för olika socio-demografiska faktorer som bidrar till en upplevd digital klyfta. Nedan ämnar 

jag att nämna tre av dessa kategorier som lämpar sig för denna studie. 

Socioekonomisk status: Enligt van Deursen och van Dijk har socioekonomisk status ett betydligt 

inflytande för personers internetanvändning. Faktorer som utmärker individers socioekonomiska 

status är utbildningsnivå, inkomst samt uppnådd jobbstatus. De med lägre socioekonomisk status 

använder främst internet till olika typer av underhållning och allmän aktivitet medan de med högre 

socioekonomisk status ägnar sin tid på internet till nyheter, arbete, personlig utveckling och så 

vidare. De med högre socioekonomisk status tenderar att nyttja internet i större utsträckning och 

mer effektivt än de med lägre socioekonomisk status trots att dessa är anslutna i samma omfattning.  
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Inkomst: Denna variabel är förknippat med individers utbildningsnivå där studien påvisar att hushåll 

med högre inkomst tenderar att spendera mindre tid på underhållning i jämförelse med de med lägre 

hushållsinkomst. Istället går deras internetanvändning, som tidigare nämnt främst till nyheter, arbete 

och personlig utveckling. 

Erfarenhet av internet: Den tredje faktorn som avgör en persons upplevelse av en digital klyfta 

handlar om internetvanor. Har man under en längre tid använt sig av internet är man mer 

komfortabel till att fortsätta använda sig av det.   

Författarna Matthew S. Eastin, Vincent Cicchirillo & Amanda Mabry (2015) skriver, likt ovan 

nämnda studier om hur tidigare forskning om den digitala klyftan berör hur den digitala teknikens 

utveckling skapade skillnader vad gäller tillgång till medier. Idag menar artikelförfattarna, likt van 

Deursen och van Dijk att den digitala klyftan snarare handlar om att medier används olika av 

befolkningen. Specifikt för artikeln av Eastin, Cicchirillo & Mabry är hur de valt att  undersöka av 

mediaanvändning bland olika etniska subgrupper. Forskningen tittar främst på skillnader bland afro-

amerikaner, vita amerikaner och spanska amerikaner och deras användning av både traditionella 

medier (tidning, radio och tv) samt respondenternas användning av Internet. Artikelförfattarna 

uppmärksammar att det skett en skiftning vad gäller internetanvändning då teknologin utvecklas i 

högre utsträckning och idag anses vara användbar av fler människor. Det studien främst fokuserar 

på är hur olika typer av medier  används snarare än om den används. De är dessutom intresserade av 

att studera hur tidigare erfarenheter av medier påverkar respondenternas användning av dessa på 

samma sätt som van Deursen och van Dijk lyfter ‘tidigare erfarenheter’ som en påverkande faktor 

till anammandet av teknologi. Vidare i studien redogör artikelförfattarna för vad som kallas 

knowledge gap hypothesis vilket är en hypotes framtagen av Tichenor, Donohue & Olien (1970) 

som ämnar att förklara hur kunskapsskillnader gör sig mer märkbara när mer information gör sig 

tillgänglig. Detta gap baseras på klasskillnader och underliggande ojämlikheter i samhället där 

hypotesens fem främsta bidragande faktorerna bland annat är kommunikationskunskaper (vilket 

ofta är kopplat till uppnådd utbildningsnivå), relevanta sociala kontakter (ett brett kontaktnät skapar 

utrymme för diskussion och därav bättre förståelse av information) samt förståelse av strukturen för 

mediesystem (Eastin, Cicchirillo & Mabry, 2015).“...the push of the knowledge gap hypothesis in 

the digital era has more to do with one’s ability to find, critically assess, and store information 

rather than just gain access to it.” (Eastin, Cicchirillo & Mabry. 2015, s 419). Forskningen använde 

sig av online enkäter för att samla in sitt material och totalt fick de in 1704 fullt besvarade enkäter 

varav 38% var vita amerikaner, 43% latinamerikaner och 19% afroamerikaner. Resultatet visade att 
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skillnader i medieanvändning uppstod bland de olika etniska grupperna främst vad gäller de 

traditionella medierna snarare än deras internetanvändning. Dock hävdar studien att tidigare 

erfarenhet av medier påverkar uppfattningen av dessa vilket är intressant för min studie. De skriver: 

“If media preferences are different across Hispanics, African Americans, and Caucasians in early 

adolescences then this proclivity or media attendance may take the form of learned expectations 

about the media and how to use it for educational and social purposes” (Eastin, Cicchirillo & Mabry 

2015, s 432). Detta innebär alltså att min målgrupps uppfattning av medier i dagsläget påverkar 

deras förhållning till dessa senare i framtiden, främst vad gäller utbildning då de räknas vara unga 

vuxna. 

4.2 Media Literacy 

Sonia Livingstone (2010) redogör för begreppet media literacy eller svenskt översatt 

mediekunnighet och menar att det, likt literacy, handlar om att besitta specifika kunskaper för att 

läsa och skriva. Det som särskiljer media literacy från literacy är att vi sedan mitten på 1900-talet 

undergick en förändring vad gäller informations -och kommunikationsteknik (IKT). En nyare form 

av literacy uppenbarade sig som kallas computer literacy eller Internet literacy. Livingstone ger en 

övergripande definition av begreppet media literacy vilket innebär: förmåga att få tillgång till, 

analysera, utvärdera och innehållsskapande inom en variation av kontext förhållande till 

internetanvändning. ”Media literacy—indeed literacy more generally—is the ability to access, 

analyze, evaluate, and create messages in a variety of forms. These four components—access, 

analysis, evaluation, and content creation—together constitute a skills-based approach to media 

literacy” (Livingstone, 2010 s 5).  Dessa fyra komponenter kompletterar varandra och skapar en 

icke-linjär, dynamisk inlärningsprocess. 

Dr Marcus Leaning, har i boken Issues in Information and Media Literacy (2009) sammanställt ett 

antal artiklar som berör media literacy i syfte av en policy-forskning. Två av dessa artiklar har jag 

valt att tillämpa i denna studie.  

Belinha S. De Abreu (2009) redogör för samma huvudsakliga komponenter som Livingstone 

definierar behärskningen av  media literacy, nämligen: tillgång, analys, utvärdering och 

innehållsskapande. Inom området bibliotek -och informationsvetenskap uppfattas media literacy 

som en del av informations literacy, men detta stämmer inte heller riktigt (De Abreu, 2009). För att 

få en bättre uppfattning av termen krävs en djupare förståelse av orden för sig. Media innebär bland 
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annat tidningar, film, radio, tv, böcker, internet och andra former av publiceringar. Utvecklingen av 

medieformatet är under ständig förändring där olika budskap tidigare distribuerades via tidningar, tv 

eller radio är det mer vanligt att de idag förs via bloggar och mobiltelefoner (De Abreu. 2009). 

Literacy är, som även Livingstone  påpekar, i sin enklaste form definierad genom förmågan att läsa 

och skriva och ofta använt inom skolväsendet som grund för att förbereda studenter till att förstå 

omvärlden. Att kombinera dessa två termer skapar en bro mellan dessa världar och kan förstås som 

”Media literacy promotes critical thinking beyond the traditional literacies, while including the 

visual and computer literacies” (De Abreu. 2009, s 213). 

För att vidare undersöka hur detta forskningsområde tillämpas på nyanlända har jag valt att ta del av 

en artikel skriven av Annemaree Lloyd, Mary Anne Kennan, Kim M. Thompson och Asim Qayyum 

(2013) som ämnar att förstå hur migranter lär sig att integrera med ett komplext 

informationslandskap och hur deras eventuella bristande kunskaper i informationssökande kan 

skapa hinder för dem att inkluderas i det nya informationssamhället. I debatten kring orsaker bakom 

samhällelig inkludering/exkludering uppstår ofta diskussioner kring vilken roll mängden resurser 

och tillgång som finns till dessa tjänster. Trots detta anser artikelförfattarna att den mest 

fundamentala resursen - information- och information relaterad kunnighet, som förser användarna 

med kunskap vad exempelvis gäller att kritiskt analysera och använda informationen, sällan nämns. 

En nödvändig förutsättning för samhällelig inkludering är kunskap om sociala, ekonomiska och 

samhälleliga dimensioner om hur samhällen är beskaffade. Denna typ av kunskap hämtas via 

information och kräver passande informationskunnighet. Studien menar att det sällan forskas kring 

social exkludering utifrån aspekten om informationskunnighet vad gäller migranter, särskilt 

flyktingar (Lloyd et al. 2013, s 122). Denna artikel ämnar att förstå flyktingars praktiserande av 

information kunnighet och hur detta bidrar till deras samhälleliga inkludering. En av studiens 

upptäckter för var att respondenterna upplever informationen att vara överväldigande och att detta 

sedan leder till samhällelig exkludering då de ofta känner för mycket press av att fatta beslut baserat 

på information de inte riktigt behärskar (Lloyd et al. 2013). 

4.3 Medier och medborgare  

Professor i kulturvetenskap John Hartley (2010) historiserar begreppet ‘medborgarskap’ och dess 

förändringar över tid. Tidigare menar han att begreppet förståtts utifrån ett statligt forum, men 

menar att ‘medborgarskap’ under den sena moderniteten börjat växa sig in i en roll av själv-
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organisering bland annat. genom online sociala nätverk. Hartleys centrala funderingar landar kring 

vad det egentligen innebär att vara medborgare. Många av oss gör misstaget att uppleva 

medborgarskap som enbart kopplat till nationalitet, men Hartley menar att medborgarskap är 

mycket djupare än så. Studien, som är gjord i Australien, menar att generellt sätt är medborgarskap 

kopplat till det landet vi bor i eller vad som står på vårt pass utan att ta hänsyn till de sociologiska 

attributen och beteenden vi besitter som individer. Hur kan vi då förstå vårt eget medborgarskap? 

Vart kommer den ifrån och hur låter vi den identifiera oss? Inledningsvis skriver Hartley att 

medborgarskap definieras som “a term of association among strangers.” (Hartley, 2010. s 233), men 

över tid har medborgarskap fått ett flertal betydelser. Detta belyser han genom att problematisera 

barns tidigare roll som icke-medborgare, men menar att de nu anses vara involverade och en del av 

medborgarskapet. Artikeln lyfter denna aspekt genom att definiera dess historia och lyfter 

ungdomar som en ett sätt att forma och utveckla nya identiteter i vårt samhälle. Som unga låter vi 

oss influeras av åsikter och normer i vår omgivning som i sin tur formar våra värderingar och moral. 

Vi växer upp med kunskap som förts vidare från generation till generation genom föräldrar och 

vänner som i sin tur formar vår identitet. Hartley påvisar en stor skillnad bland 

millenniegenerationen som vuxit upp i den digitala eran. DIY medborgarskap har skapat en 

möjlighet för denna generation att själva informera och utbilda sig själva mycket till skäl för de 

sociala medier som gjort sig tillgängliga. Detta skapar en viss polaritet mellan den äldre och yngre 

generationen när det gäller medborgerlig identitet (Hartley, 2010).  

Denna typ av reflektion leder mig rakt in Marc Prenskys (2001) som myntade begreppen “digital 

natives” och “digital immigrants” i försök att förklara den nya situationen millenniegenerationen 

befinner sig i till skillnad från äldre generationer. Prensky utgår från skolväsendet och menar att 

dagens studenter skiljer sig avsevärt från tidigare generationer på grund av den snabba utvecklingen 

av digital teknologi som skapar klyftor mellan lärare och studenter. Dessa studenter väljer Prensky 

att kalla digital natives, vilket innebär, likt John Hartley, att dessa fötts i den digitala eran och på så 

vis har ett helt nytt beteendemönster. Digital natives talar teknologins språk instinktivt och digitala 

medier är för dessa inget märkbart vilket, enligt Prensky, leder till att de tidigare generationerna 

hamnar i ett visst utanförskap. Dessa kallar Prensky för digital immigrants. Återigen ser vi likheter 

mellan Marc Prensky och John Hartley där de båda försöker sätta fingret på en sorts polarisering 

som sker i samhället mellan den tidigare generationen och den nya. Digital immigrants kan lära sig 

att anpassa till sin miljö, där vissa klarar det bättre än andra, men det kommer alltid existera en 

“dialekt” som antyder på personens förflutna, vad gäller behärskningen av teknologins språk. Vad 
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Prensky kallar  “the digital immigrant accent” kan uppenbara sig på olika sätt. Ett tecken är att 

individen vänder sig till internet som informationskälla i andra hand eller att skriva ut mail på 

papper. Digital natives är däremot vana vid snabb information och föredrar att göra flera saker 

samtidigt. 

För att återgå till Hartley (2010) redogör han, som jag tidigare nämnt för den ökade tillgängligheten 

av kommunikation via sociala medier som tillåter medborgare att influeras av en mångkulturalitet 

snarare än den ärvda kunskapen. En ungdom påverkas alltså inte längre av sin direkta omgivning 

utan får kunskaper, information och vetskap från runt om i världen via sociala kanaler. Detta suddar 

på något vis ut ramarna för det mer traditionella konceptet om medborgarskap. Vidare kan man 

fundera om detta har likställt sociala skillnader runt om i världen och skapat ett mer jämställt fält. 

Denna fråga lyfter författarna Matt Ratto & Megan Boler (2014). Hela boken baseras på ett flertal 

artiklar som diskuterar DIY medborgarskap utifrån olika perspektiv. De skriver inledningsvis att 

begreppet ursprungligen använts av Hartley för att utvidga traditionella begrepp om medborgarskap 

i samband med civila, politiska och sociala rättigheter. Till dessa tillade Hartley "DIY 

medborgarskap" i allmänhet rätten att själv bestämma sin egen identitet genom engagemang med de 

koncept och idéer som erbjuds inom media. Enligt Hartley är alltså DIY-medborgaren en som 

skapar sin identitet och individualitet via medier. Även om detta var utgångspunkten för begreppet 

lyfter Ratto & Boler upp problem med denna definition. I introduktionen noterar de att Hartleys 

"DIY-medborgare" förutsätter att vi alla är lika fritt att välja mellan en uppsättning alternativ om 

vilken identitet som vi identifiera oss vid. De menar att det blir allt tydligare att det här inte alls är 

sant. Dessa olika diskurser om självbestämmande anser de ofta används för att dölja eller 

undertrycka strukturella restriktioner som påverkar vår förmåga att välja våra egna identiteter. 

Avarweg & Greyling (2009) skriver att det finns ett ökat behov av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) samt mediekunnighet bland dagens medborgare, då flera 

verksamheter i samhället undergår digitalisering. Ändringen inom IKT har skapat en ny form av 

literacy - informations literacy (vilket innebär förmåga att få tillträde och tolka elektronisk 

information). Med den ökande betydenheten av IKT och elektronisk kommunikation via medier i 

samhället kan media literacy ses ha tre bidragande faktorer. Det kan 1) bidrar till demokrati, 

deltagande och aktivt medborgarskap 2) bidra till ekonomisk kunskap, konkurrenskraft och 

beslutsfattande 3) bidra till livslång kunskap, kulturellt uttryck och personligt infriande (Averweg & 

Elizabeth, 2009). Inom förvaltningar har IKT applikationer såsom internet, mobiltelefoner, 
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elektronisk mail (e-mail) och dokumenthanteringssystem (DMS) större chans att distribuera 

offentliga varor och tjänster till medborgarna som inte enbart förbättrar processen och 

underhållandet av förvaltningar utan omdefinierar traditionella koncept om medborgarskap och 

demokrati. Att erbjuda elektroniska tjänster är en metod som uppnår regeringens utvecklingsmål om 

en förbättrad kundservice och verksamhets effektivitet (Averweg & Elizabeth 2009). Denna typ av 

 e-förvaltning kan definieras från ”the use of information technology (IT) to free movement of 

information to overcome the physical blunds of traditional paper and physical based systems” till 

”the use of technology to enhance the access to and delivery of government services to benefit 

citizens, business partners and employees” (Averweg & Elizabeth 2009, s 231). Teknologin i sig 

själv är snarare en möjliggörande och inte drivkraften i denna process. E-förvaltning handlar om en 

transformation som underlättar medborgare och företag att hitta nya möjligheter samt riktar sig efter 

att öka tillgång till och utdelning av förvaltningars tjänster för att främja medborgare. Dessa kan 

därför ses som en process där förvaltningar kommunicerar och administrerar processer som är 

avsedda till att öka tillgängligheten till medborgare och företag till att använda IKT (Averweg & 

Elizabeth 2009). Förvaltningar som definierar e-förvaltning som enbart att förflytta tjänster online 

”miss larger opportunities which will determine competitive advantage in the long run” (ibid, s 

231). 

4.4 Den digitala klyftan och e-förvaltning 

Natalie Helbig et al (2009) hävdar att studier gällande e-förvaltning och den digitala klyftan har 

varit relativt frånkopplade forskningsområden. Teoretiskt och praktiskt är e-förvaltning och den 

digitala klyftan sammanflätade sociala fenomen. Att använda sig av sofistikerad informationsteknik 

(IT) inom förvaltningar har ett litet socialt värde ifall medborgare är oförmögna till att använda sig 

av diverse tjänster eller interagera i politiska processer på ett meningsfullt sätt. E-förvaltning är ett 

verktyg för reformering av förvaltningar och syftar till att bland annat förbättra kvalité och 

effektivisera tjänster som erbjuds av förvaltningarna. Trots detta finns en pågående debatt om 

huruvida väl dessa implementerats i samhället där en uppskattning på 85% misslyckande av dessa 

e-förvaltningsprojekt i utvecklings länder (Heeks, 2003). Vilket ifrågasätter visionen om e-

förvaltning som reformerad administration. I Europa är termen e-inclusion en av tre strategiska 

pelare från i2010 planen som syftar till att “...ensure that the benefits of the information society can 
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be enjoyed by everyone, including people who are disadvantaged due to limited resources or 

education, age, gender, ethnicity, etc…” (N. Helbig et al, 2009. s.89-90). 

N. Helbig et al (2009) går vidare med visa vilka paralleller som existerar med de två olika 

fenomenen. Den första nivån, som studien refererar till technology approach/technology access 

approach, är en form av teknologisk determinism som hävdar att med tekniken kan vi lösa sociala, 

politiska, ekonomiska och organisatoriska problem. “A unidirectional causality assumption is made 

that suggest technology is the ultimate solution for a variety of government problems including 

efficiency as well as democratic benefits” (N. Helbig et al, 2009. s90). Detta går att likna med 

uppfattningen om den digitala klyftan utefter den dikotomiska tillgången som G. David Garson 

(2006) redogör för, det vill säga den fysiska tillgången till hårdvara. Detta innebär dock att det råder 

en uppfattning om att alla som är uppkopplade online har samma förutsättningar för att använda och 

dra nytta av internet. Den andra nivån, contingent approach/multi-dimensional approach, hävdar att 

miljömässiga, sociala, politiska och organisatoriska faktorer påverkar användningen av teknologi. I 

förhållande till e-förvaltning menas att dessa faktorer påverkar val kring design och användning av 

IT. Denna nivå, sedd till den digitala klyftan, utmanar det dikotomiska förhållningssättet och menar 

att sociala och miljömässiga faktorer påverkar den digitala klyftan. Här lyfter man alltså frågan om 

användningsyftan likt van Deursen och van Dijk (2014) och menar att “...the pressing question will 

be not who can find network connection at home...but instead, what are people doing, and what are 

they able to do, when they go on-line?” (N. Helbig et al, 2009. s91). Fysisk tillgång är alltså enbart 

en aspekt av den digitala klyftan på samma sätt som faktorer gällande härkomst/etnicitet, inkomst, 

kunskap, utbildning och så vidare. Slutligen kommer vi till den till den tredje nivån, emergent 

approach/multi-perspective approach. Här är användaren i centrum och ställs i relation till tekniska 

och socioekonomiska faktorer. Utifrån denna nivå är det nödvändigt att lokalisera och avgränsa 

dimensionen av den digitala klyftan, men lika viktigt är det att kritisera den dominanta diskursen 

om hur och varför de olika dimensionerna skapar ojämlikhet. “...the digital divide may be 

understood by examining the various ways different factors (age, gender, race, income, etc.) interact 

to shape the experiences of users.” (ibid. s92). Detta perspektiv av den digitala klyftan hävdar att 

olikheter kring tillgång och kunskap av internetanvändning bottnar i olika faktorer. Människor 

kommer alltså välja att använda teknik på olika sätt och av skilda anledningar beroende på deras 

situerade kontext och intersektion kring faktorer som just rör ålder, kön etnicitet och så vidare N. 

Helbig et al (2009) hänvisar dessutom till en studie som uttrycker att “...those who live in the 

poorest communities experience the digital divide as yet another  form of social exclusion or 
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‘capability poverty’. To the extent that race matters for technology access, it is because of racial 

segregation and concentrated poverty” (ibid. s92). Avslutningsvis lyfter studien att e-förvaltning har 

flera möjligheter till att förbättra kvalitén av tjänster som erbjuds företag och medborgare, men 

problem rörande tillgång och användning förminskar dess potential. Deras forskning visar på att 

flera sociala grupper inte kan nyttja möjligheter av elektroniska tjänster eller delta i aktiviteter på ett 

meningsfullt sätt. De trycker på kunskap att förstå efterfråga och utbud blir således en viktig 

komponent i vidare forskning om e-förvaltning för att öka en mer positiv inverkan av elektronisk 

förvaltning i samhället.  

5.0 Metod 

I detta avsnitt redogör jag för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Jag kommer tala om hur 

valet av respondenter för studien gick till, hur genomförandet av materialinsamlingen fungerade för 

att slutligen avsluta med reflektioner kring tillvägagångssättet samt hantering och bearbetning av 

den insamlade datan.  

5.1 Val av metod och tillvägagångssätt  

Studiens empiriska material samlades in med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Då uppsatsen främst 

berör frågor kring individuella upplevelser, attityder och uppfattningar av digitalisering av 

samhällsinformation utesluts generaliserbara antydanden. Strävan är subjektets uppfattning snarare 

än att förklara lagbundenheter och jag ansåg därav av att ett kvalitativt tillvägagångssätt vara bäst 

lämpat för att besvara uppsatsens frågeställningar (Wibeck, 2010). 

Till att börja med utförde jag en individuell intervju med en anställd på Botkyrka kommuns 

socialtjänst. Detta för att få en inblick i kommunens arbetssätt gentemot min målgrupp samt  deras 

uppfattning om gruppen nyanlända eritreaners förutsättningar och situation. Vid utförande av 

intervjuer finns olika angreppssätt där de mest förekommande alternativen inom kvalitativa studier 

är strukturerade  eller ostrukturerade intervjuer. För just denna intervju var det viktigt att jag fick en 

helhetsbild av etableringsprocessen som jag till en början visste väldigt lite om. Att ha en för 

strukturerad intervju var alltså inte ett alternativ för mig, då detta skulle kunna leda till att jag inte 

frågade vissa frågor då jag inte var medveten om att dessa bör ställas. Däremot skulle en för öppen 

och ostrukturerad intervju kunna leda till mycket information som nödvändigtvis inte hade särskild 

relevans för studien. Jag valde därför att ta hjälp av båda alternativen i vad Kvale & Brinkmann 
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(2014) kallar den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Detta tillåter mig som moderator att utgå 

från min intervjuguide med tydliga teman som givetvis är en nödvändighet för att upprätthålla 

studiens validitet, men i samma stund föra en väldigt alldaglig dialog för att skapa lämpade 

förutsättningar. Mitt tillvägagångssätt var att kontakta socialtjänsten via mail, då vi som tidigare 

nämnt båda jobbar i Botkyrka kommun. Jag beskrev uppsatsens syfte och hen var väldigt 

intresserad. Därefter gick vi vidare till att bestämma ett tillfälle att utföra intervjun på och vi möttes 

upp i hens kontor i Botkyrka. Där hade hen bokat ett rum för oss för att kunna talas vid i lugn och ro 

och vi satt i ungefär 1,5 timme. Denna intervju försåg mig med en bättre överblick kring nyanländas 

etableringsprocess och på vilket sätt kommunen jobbar med att integrera nyanlända till kommunen.  

Efter att ha utfört denna intervju och fått en tydlig uppfattning om hur Botkyrka jobbar med 

etablering av nyanlända i kommunen anpassade jag frågorna att ställa de nyanlända, då jag nu fått 

ny kunskap om de nyanländas situation. Inför denna intervju valde jag att utföra en homogen 

gruppintervju, med inslag av ett etnografiskt tillvägagångssätt. Etnografiska metoder innebär ofta 

att forskaren eftersträvar att vara ute på “fältet” och observa människor i sin naturliga miljö, vilket 

gör observationen till en stor del av metoden (Lalander, P. 2011). Vad gäller antropologiska studier 

bör forskaren ska delta i samtalet samtidigt som man observerar och föra anteckningar antingen 

mentalt eller på papper (ibid). Då jag var relativt främmande kring antropologiska studier valde jag 

att först utföra en pilot-studie med två nyanlända eritreaner som uppfyller urvalets kriterier. Syftet 

med pilot-studien var dels för att se hur respondenterna upplevde upplägget, men även hur de kände 

kring att spelas in. Jag upplevde nämligen en viss skepsis vid rekrytering av respondenter vad gäller 

inspelning av intervjun. Dessutom fick jag möjlighet att ställa mina frågor och se hur dessa togs 

emot. Intervjun med de nyanlända sker nämligen på deras modersmål, tigrinja, och då tigrinja inte 

är mitt första språk var det viktigt för mig att försäkra mig själv om att frågorna jag ställde på 

tigrinja uppfattades på rätt sätt för att minimera missförstånd vid den faktiska gruppintervjun, detta 

för att  stärka studiens reliabilitet . 

Mitt tillvägagångssätt har genom arbetets gång behövt anpassas flertal gånger. Detta på grund av att 

min djupintervju med socialtjänsten samt med pilotstudien med de nyanlända påverkat uppsatsens 

riktning. Då antropologiska studier riktar sig mot en djupare förståelse av respondenternas 

upplevelse (Hammersley & Atkinson 2007, s.1-2) sker ofta beslut stegvist och det har varit viktigt 

för studien att ständigt utgå från vad respondenterna upplever och vad de själva väljer att lyfta fram, 

snarare än att utgå från bestämda frågor eller teman. Trots detta har jag givetvis haft särskilda 
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riktlinjer för att kunna besvara studiens frågeställningar som förklaras mer grundligt i avsnittet 

’metodreflektion’. 

Följande pilot-studien träffade jag mina faktiska respondenter som blev studiens empiriska material. 

Även denna intervjun utgick inte från en strukturerad intervjumetod med detaljerade och 

förutbestämda frågor, utan syftet var att skapa en avslappnad miljö för respondenterna där de kände 

att de kunde samtala fritt om deras individuella upplevelser. Även här använde jag mig alltså av 

Kvale & Brinkmann (2014) halvstrukturerad livsvärldsintervju. Det antropologiska metodologin 

var främst då studien intresserade sig för att se om respondenterna använder sig av sina egna 

mobiltelefoner under gruppintervjun och isf hur. Detta kunde alltså ge mig en indikator i deras 

digitala integration och medievana. Då gruppintervju var i samband med en partiell 

deltagarobservation innebar det att jag inte ständigt var delaktig i diskussionen utan enbart vid 

behov. Detta för att “man behåller på det viset sin självständighet som forskare” (Lalander, P. 2011 

s. 90). Samtalet pågick i 2 timmar som sedan transkriberades och översattes från tigrinja till 

svenska. Det transkriberade materialet finns tillgängligt hos uppsatsförfattaren vid begäran och 

intervjuguiderna för bägge intervjuer är bifogade. För att särskilja två olika intervjuguiderna 

bifogade är intervjun med socialtjänsten döpt “Appendix 1” och gruppintervjun med de nyanlända 

döpt “Appendix 2”. 

  

5.2 Val av respondenter 

I denna uppsats har jag valt att avgränsa mitt urval till enbart eritreanska nyanlända av den 

uteslutande anledningen att jag själv är tigrinjatalande. Ett av studiens syfte är att behandla frågor 

om eventuell upplevd språkbarriär kring informationshantering och det blir således endast rätt att 

respondenterna får uttrycka sig fritt utan svårigheter vad gäller språklig formulering. Det är alltså av 

syfte att föra en diskussion som inte förutsätter det svenska språket som krav för att förstå den 

information som respondenterna förses med i gruppintervjun. Dessutom är tigrinja ett språk jag 

behärskar gott. Att utföra intervjuerna på svenska anser jag skulle kräva för mycket från 

respondenterna och eventuellt att relevant data gått förlorat i respondenternas försök till att uttrycka 

sig i svenska. Då min vilja var att skapa en naturlig miljö för respondenterna och att de har utrymme 

att uttrycka sig på det språk som de behärskar bäst motiverar jag begränsningen till enbart 

eritreanska nyanlända. Utöver detta vill jag i den utsträckningen det går avstå från att se nyanlända 

överlag som en homogen grupp. Med detta menar jag att det råder stor skillnad bland nyanlända 
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som kommer från ett krigsdrabbat land i Afrika till individer som valt att migrerat till Sverige från 

exempelvis Danmark. Detta är ytterligare faktor till varför jag vill avgränsa mitt urval till ett 

specifikt land. Ytterligare en avgränsning jag valt att göra är att respondenterna ska vara bosatta i 

Botkyrka kommun samt vara mellan 18-25 år gamla. Avgränsning vad gäller kommun har jag valt 

då kommuner jobbar på skilda sätt när det kommer till etablering av nyanlända. Jag har dessutom 

goda kontakter i Botkyrka kommun, då jag själv är anställd på Botkyrka kulturförvaltning. Jag har 

flertal ingångar som underlättar rekrytering av intervjupersoner och val av respondenter har gjorts 

via vad som kallas strategiskt urval, vilket innebär att respondenter väljs ut utifrån uppsatsens syfte 

(Wibeck, 2010). Ett viktigt perspektiv som jag vill undersöka med denna studie är hur nyanlända 

mellan 18-25år, som födda i den digitala eran, upplever digitaliseringen i relation till begreppen 

digital native och digital immigrant. De ska dessutom bott max 5 år i Sverige  samt haft sitt 

uppehållstillstånd i 0-3 år.  Detta eftersom att det är under denna period de befinner sig i 

etableringsfasen vilket skapar en så homogen grupp som möjligt för denna studie.  

Intervjupersonen från Botkyrkas socialtjänst hade som titel sektionschef och hen kom jag i  kontakt 

med via en kollega på jobbet. De övriga respondenterna som ingick i gruppintervjun studerade i 

Botkyrka kommun, där jag hade kontakt med flera lärare som specifikt jobbar med nyanlända. 

Dessa lärare kontaktade i sin tur deras i elever som kontaktade sina vänner. Denna metod kallas för 

snöbollsurval som betyder att valda intervjupersoner rekommenderar andra lämpliga 

intervjupersoner som passar studiens urvalskriterier (Wibeck, 2010. s, 81). Detta innebar att de 

flesta respondenter kände varandra och dessutom befann sig i liknande samhälleliga situation. 

 Gruppintervjuns respondenter bestod av åtta deltagare mellan 18 och 23 varav tre var tjejer och fem 

var killar och som bott i Sverige mellan fyra månader och tre år. Alla studerade en förberedande 

kurs inför gymnasiet och hade inget jobb vid sidan om skolan. Vidare i studien kommer dessa 

refereras till IP1-IP8 för att bibehålla intervjupersonernas anonymitet. 

5.3 Metodreflektion 

De tre huvudsakliga beståndsdelarna jag valde att basera studien på är de nyanländas upplevelse av 

digitaliserad information kring bostad, arbete och bank. För att motivera mitt val av just dessa tre 

områden hänvisar jag till artikeln “Connecting with new information landscapes  information 

literacy practices of refugees” (Lloyd et al. 2013) som jag redogjort för i kapitlet ‘tidigare 

forskning’. Artikeln skriver att tillgång till information som rör sociala, ekonomiska och 
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samhälleliga faktorer är nödvändiga förutsättningar för individers samhällelig inkludering. Med 

denna förståelsen blir tillgången av digitala informationen rörande dessa tre områden ett sätt för 

uppsatsen att mäta respondenternas digitala inkluderingen. 

Att få de nyanlända eritreanerna att delta i studien var till en början svårt. Det fanns en ganska 

påtaglig skepsis till min roll som forskare och varför de ombads delta i intervjuer som skulle spelas 

in. Majoriteten av respondenterna var dessutom väldigt tydliga med att de inte ville nämnas vid 

namn i studien, vilket jag försäkrade dem om vid flera tillfällen. Av denna anledning misstänker jag 

att de bjöd in sina egna vänner till samtalet för att känna sig mer bekväma i sammanhanget och 

avdramatisera situationen. Detta skulle dock kunna vara en faktor till varför en person ofta förde 

talan för resterande respondenter. De ville tycka lika i vissa fall, men det skapade inga större 

problem, då de poängterade när de inte höll med ett uttalande från en annan respondent. Det blev 

som att vi umgicks där jag hade en väldigt avslappnad roll i bakgrunden än en intervju där jag ledde 

samtalet. Slutligen började deras tvivel kring intervjun släppa. Under intervjun märkte jag hur min 

roll blev väldigt svår att neutralisera. Som tigrinjatalande och etablerad i det svenska samhället 

upplevde jag att några av de nyanlända efter samtalet ville byta facebook kontakt samt telefonnr. De 

såg mig som en eventuell kontaktperson in i arbetslivet såväl som det sociala livet, men som även, 

kunde sympatisera med deras situation. Till viss del upplevde jag det vara svårt att inte ryckas med i 

deras berättelser och jag upplevde det finnas en viss befrielse från deras sida att kunna uttrycka sina 

svårigheter utan språkliga svårigheter. De kunde använda exakta ord för att beskriva deras 

upplevelser vilket enligt min mening skapade en fri zon, som jag önskade. 

Ytterligare en reflektion gällde hur jag fysiskt kodas som “ung” och “kvinna”, inte långt ifrån deras 

egna ålder. Förfrågningar om utbytande av kontaktuppgifter av de manliga respondenterna upplevde 

jag även vara försök till att sudda ut gränser mellan privat och professionellt. Trots detta anser jag 

inte min forskarroll drabbades av detta då mitt partiella deltagande i samtal tillät mig behålla en 

självständighet i min författarroll och samtidigt bygga en viss relation till informanterna, vilket även 

ingår i etnografiska studier (Lalander, P. 2011) . Denna reflektion är dock värt att belysa som en 

faktor till respondenternas inställning till mig. 

Det kan vara av värde att tydliggöra att uppskattad tid som intervjupersonerna bott i Sverige totalt i 

jämförelse med den tid de haft sitt uppehållstillstånd är två olika kriterier. Då processen till att få 

permanent uppehållstillstånd ser olika ut kan det innebära att en person bott i Sverige i flera år utan 
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uppehållstillstånd och till en  viss utsträckning integrerat sig samhället, eller iaf förstå sig på det. 

Detta är en viktig detalj att påpeka i studien. Att inte särskilja dessa kriterier skapar en fallgrop för 

studiens resultat då en person rent tekniskt skulle kunna varit bosatt i landet fler år än tre år (då 

Migrationsverket menar att en nyanländ räknas vara en person som migrerat och bott i sverige upp 

till tre år) men ändå uppfylla krav för studiens urval. I detta fall skulle personen i fråga kunna 

integreras i samhället i högre utsträckning. För att försäkra studiens reliabilitet har jag därför valt att 

poängtera detta som en viktig del av metoden. 

Slutligen upplevde jag att gruppdynamiken var väldigt bra då flera kände varandra, men att de lätt 

ledde till att de pratade i mun på varandra eller att mer dominanta respondenter påverkade svarat av 

mindre bestämda respondenter. Ofta svarade en person för flera och jag behövde ständigt se till att 

alla fick ordet trots att en person redan besvarat frågan för resterande i gruppen. Här kan det gå att 

ifrågasätta valet av antal personer i intervjun, att det var för många. Dock vill jag argumentera för 

att jag strävade efter en öppenhet i samtalet, detta är en individer som behöver bli lyssnad på och 

det var viktigt för mig att inte stänga dörren när de kom och ville dela med sig av sin upplevelse. 

Det krävs en viss fingertoppskänsla och för mig var detta en viktig faktor.  

6.0 Resultat och analys av material 

I detta avsnitt ämnar jag främst att sammanställa resultatet från gruppintervjun med de åtta 

nyanlända eritreanerna i samma ordning som de tre olika teorierna presenterats tidigare i studien. 

Datan insamlat från socialtjänsten kan även komma att nämnas. De inspelade samtalen har 

transkriberats för att sedan analyseras utefter olika teman som uppenbarat sig. Slutligen kommer en 

sammanställning av resultat och analys redogöras i samband med studiens syfte och frågeställningar 

6.1 Resultat och analys av Digital divide  

Den digitala klyftan enligt presenterat i det teoretiska ramverket, tyder på att den går att mätas 

utifrån olika nivåer och perspektiv. Detta är av relevans vid avgörandet av respondenternas 

upplevelse av en digital klyfta eller ej. Nedan ämnar jag att besvara detta samt studiens första 

frågeställning.  
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Forskare G. David Garson nämnde tre olika kategorier att mäta en digital klyfta. Dessa var: 

dikotomisk tillgång, kontinuerlig tillgång och kompetensbaserad tillgång. Mätt ur en dikotomisk 

tillgång, som utifrån den fysiska tillgången till hårdvara avgör en upplevd digital klyfta, berättar 

respondenterna följande: 

Moderator - Okej, har ni några digitala medier hemma? 

IP1 - Ja visst, vi har allt. TV, data även radio.  

Moderator -  Stämmer det för er andra med? 

IP4 - Jodå, idag har alla det hemma. Hur ska man klara sig annars? Det här är något man alltid 

behöver. Så fort jag kommer hem t.e.x så använder jag nått av data eller tv 

Moderator - Vad brukar ni använda internet till oftast? 

IP5 - Kolla film och sånt. Serier. Man göra ju allt! 

Här kan vi följa att gruppen fysiskt har tillgång till datorer, TV-apparater och radio-spelare. Sett 

efter den dikotomiska perspektivet tyder ingenting på en fysisk avsaknad av digital medier och 

därav ingen digital klyfta. De var även positivt inställda till användningen av dessa och menade att 

digitala medier kan man göra “allt” med. Sett utifrån Garsons andra kategori: kontinuerlig tillgång 

nämner IP4 att det är det första hen gör när hen kommer hem. Utifrån denna kommentar får vi en 

antydan att internetuppkopplingen hemma uppskattas vara kontinuerlig. Vi fortsatte diskussionen 

kring fysisk tillgång och användning av mobiltelefoner då jag noterat att alla respondenter sitter 

med sina mobiltelefoner i handen . Det gick dessutom inte lång tid mellan aviseringar och plingande 

från deras mobiler.  

Moderator - Okej. Jag ser att ni alla sitter med era mobiltelefoner. Vad för typ av telefon är det? 

IP1 - Asså vi har vanliga telefoner, iphone och samsung och sånt. 

Moderator Okej, och hur brukar ni spendera er tid på telefonerna? 

IP4 - Självklart alltid snapchat, instagram eller messenger. Det är så bra! Det är också enklaste 

sättet att hålla kontakt med vänner och familj som är kvar i Eri. 

IP3 - Ja, såklart men det är inte alltid du går in på t.ex. google. där kan vi inte ljuga..jag går inte 

ens in för att försöka hitta något 

IP4  - Haha jaa, det är ju såklart. Ska vi bli galna eller? Det går inte.  

IP3 - Ja, vi vänder oss inte ens dit 
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IP2 - Och även om vi skulle gå in så är språket för svårt. Även om det står hur man ska göra så kan 

vi ju inte läsa det. 

IP4 börjar berättar att sociala medier är något hen ofta använder sig av. Det finns ingen som helst 

fundering kring vad de främst använder internet till utan det blir väldigt självklart att sociala medier 

används ofta. Återigen blir Garson perspektiv kring den kontinuerliga tillgången  av relevans vid 

denna observation. Denna faktor ser som sagt till hur tillgängligheten av digitala medier ser ut över 

tid och tar hänsyn till internetuppkoppling, ekonomiska förutsättningar och dylikt. 

Intervjupersonerna nämner aldrig svårigheter till kontinuerlig tillgång när jag frågar om deras 

internetvanor vilket lämnar mig till att avgöra att även detta perspektiv inte antyder en upplevd 

digital klyfta. Om vi däremot utgår ifrån Garsons tredje kategori, kompetensbaserad tillgång, anser 

jag att en digital klyfta blir märkbar. IP3 instämmer med den positiva inställningen av sociala 

medier, trots detta tar hen upp svårigheter med användning av sökbaser, och i detta fall Google. Här 

avfärdar hen även försök till användning av sökbasen, då hen inte vet hur den ska hanteras. 

Svårigheter gällande internetanvändning blir här tydlig, då den kompetensbaserade tillgång baseras 

på  individens kompetens kring användning av informationstekniken (IT). Här skulle en eventuell 

digital klyfta noteras, men för att stärka argumentet vänder jag mig till artikeln av van Deursen och 

van Dijk och deras teori om den digitala klyftan.  En av de tre faktorer artikeln belyser som 

bidragande faktorer till en digital klyfta är socioekonomisk status. Här inräknas uppnådd 

utbildningsnivå, inkomst samt jobbstatus. Individer med lägre socioekonomisk status tenderar att 

använda internet med syfte för underhållning till skillnad från de med högre socioekonomisk status 

vars internetanvändning snarare används för personutveckling. Intervjupersonerna kopplar enbart 

deras internetanvändning till underhållning och sociala medier (som visserligen kan vara en källa 

för kunskap och informationssökande, men de beskriver deras aktiviteter på internet främst för att 

chatta och underhållas). Facebook, som skulle kunna ses som en informatör, nämnde de aldrig utan 

istället berättade de om Facebooks chatt-app messenger. De nämnde inget som jag anser vara 

personutvecklande, såsom nyheter, och även sökbasen Google var inget de vände sig till då de 

upplevde svårigheter i användning. Då van Deursen och van Dijk hävdar att en digital klyfta baseras 

på en användningsklyfta, skulle man utifrån deras teori hävda att det är detta studiens respondenter 

upplever.  Självfallet är användsningsklyftan en faktor som påverkar deras digitala integrering, för 

just denna målgrupp existerar dessutom en kunskapsklyfta som inte går att förbise. Det IP3 nämner 

är visserligen svårigheter kring användning av Google vad gäller dess gränssnitt, men IP2 gör 

ytterligare en observation att oavsett om de hade behärskat navigeringen av Google, så hade språket 
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blivit ytterligare ett hinder. Deras upplevda  språkbarriär är bland annat det som leder till att de, i 

detta fall, inte använder sig av Google. Eastin, Cicchirillo & Mabry (2015) lyfter i sin studie flera 

intressanta aspekter gällande kunskapsklyftor kring medieanvändning när det kommer till etniska 

subgrupper. Deras forskning tydde på att kunskapsskillnader främst rör sig om klasskillnader och 

underliggande ojämlikheter i samhället. Jag ansåg att deras tre främsta bidragande faktorer till dessa 

ojämlikheter som undersökningen nämnde var 1) Kommunikationskunskaper 2) Relevanta sociala 

kontakter och 3) Förståelse av mediesystem.  Den förstnämnda punkten kopplas ofta till uppnådd 

utbildningsnivå och där berättar respondenterna följande: 

Moderator - Vi kan börja med hur gamla ni är och hur länge ni bott i Sverige 

IP3 - 18, bott här i 2 år 

Moderator - Okej, och vad är er sysselsättning? 

IP3 - Vi alla går en förberedande linje så vi kan börja på gymnasium. 

IP3 berättar att alla i gruppintervjun går en förberedande kurs trots att alla deltagare är över 18 år. 

De har alltså inte påbörjat deras gymnasiala utbildning trots att de åldersmässigt kvalificeras.  Det 

andra kriteriet som Eastin, Cicchirillo & Marby (2015) fokuserar på deras sociala kontaktnät. Ett 

brett kontaktnät uppmanar till diskussion och ökad förståelse och kunskap av information. Mot 

slutet av samtalet med gruppen berättar IP7 detta: 

Moderator - Vad skulle kunna förbättra eran situation? 

IP7 - Menar du bara för oss? 

Moderator - Ja precis, ni nämner ju olika svårigheter och hur skulle ni kunna förbättra situationen 

IP7 - Vi behöver personer som kan systemet för att hjälpa oss. Vi kan vara där för varandra men vi 

kan inte hjälpa varandra. Det blir blinda som leder blinda 

IP7 är medveten om att deras kontaktnät måste breddas. Att enbart vara omkring andra som inte 

heller besitter lika mycket kunskap om just informationssökande och internetvana upplever IP7 vara 

“blinda som leder blinda”.  Socialtjänsten är dessutom medvetna om bristen kring kontaktpersoner 

och berättar: 

Socialtjänsten - Idag, sen sommaren 2017 så har vi omkullkastas något iom att Sverige börjat ta 

emot kvotflyktingar i mycket större bemärkelse än tidigare.  Där försöker vi hitta strategier för att, 
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ja vi får ju lägga om vårt arbete så vi kan vara mer praktiskt stödpersoner, men vi tänker i 

framtiden att vi behöver anställa eller hitta projekt eller hitta pengar någonstans för att kunna 

jobba mer på den biten för det tar väldigt mycket tid. Handläggare ska ju samtidigt då handlägga 

ekonomiskt bistånd och all administration och vara ute på fält. Det är väldigt svårt att få ihop det. 

Så där är vi nu. Där är våra utmaningar för 2018. 

IP8 beskriver också ett behov av personer som kan vägleda dem och vid ett tillfälle vänder sig till 

mig: 

IP8 -  Det viktigaste är information så vi måste veta vart kan vi hitta information om 

vuxenutbildningar, vem ska vi fråga. Det var någon som sa åt mig att fråga studievägledaren men 

hon skickade mig till socialtjänsten. Så vi står liksom emellan och vi vet inte vem som måste hjälpa 

oss. Vi säger bara ‘snälla’ hela tiden. Kan inte du hjälpa oss? Du är ju som vår syster. 

  

Vid detta lag har vi kommit långt in i diskussionen och som jag nämnde i metodreflektionen 

upplevde jag att de såg mig som en sorts livlina in i samhället. Jag talar dels deras språk, kan deras 

historia och är född och uppvuxen i Sverige där jag behärskar det svenska språket, samhället och 

kulturen. Här blev min roll som forskare väldigt prövad då IP8, som vill väldigt mycket, försökte 

vända sig till mig för hjälp. Detta tyder för mig som något bristande i systemet och när jag pratade 

med socialtjänsten om vad för typ av stöd som erbjuds berättade de detta: 

Socialtjänsten - Vi har, inte som andra kommuner, praktiska boendestödjare som hjälper till i 

vardagen utan vi gör ganska mycket av det själva för att vi försöker att snabba på vägarna in så 

mycket vi kan. Men vi försöker att klienten ska vara självgående men ibland går inte det och då 

rycker vi in. 

Detta tolkar jag som att andra kommuner ser behovet av en praktisk boendestödjare, men att 

Botkyrka kommun valt att inte använda sig av denna resurs då de anser att detta bidrar till att göra 

de mer självgående. Socialtjänsten nämnde även tidigare att andel nyanlända som anlänt till Sverige 

ökat sedan 2015 och att de har väldigt många bollar i luften. IP8s kommentar kan alltså vara ett 

tecken på att boendestödjare som hjälper till i praktiken skulle kunna vara användbart. 
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Den tredje faktorn som bidrar till kunskapsskillnaderar gällande medieanvändning är förståelse av 

strukturen för mediesystem. Denna faktor skulle jag vilja slå samman med kommentaren från IP3 

gällande Google. Tidigare redogjorde jag för hur språkbarriären var väldigt tydlig i kommentaren 

och hur det påverkades av deras kunskapsklyfta, nämligen språkbarriären, men detta påverkar även 

deras förmåga att förstå strukturen för hur Google fungerar. Kunskapsklyftan skapar en 

användningsklyfta. När respondenterna saknar användning för detta mediesystem (i detta fall 

Google) skapas det heller ingen erfarenhet av sökmotorn som i sin tur hindrar deras internetvana/

googlevana och då en faktor som van Deursen och van Dijk nämner påverkar digital integrering är 

 den tidigare erfarenheter.  För att förtydliga lyfter jag nedan ett exempel. 

Moderator - Har någon av er jobb?  

IP1 - Nu pluggar ju vi alla, men den stora frågan är hur man ens ska hitta jobb 

Moderator - Jag förstår. Men hur tänker ni kring att söka arbete efter era studier? 

IP4 - Vi vet inget 

IP8 - Jo det finns ju en hemsida på facebook. När jag kom till Stockholm så hittade jag jobb på 

facebook. 

IP4 - Okej, du kanske vet det men från min sida så har jag ingen aning. Särskilt på internet. Men 

man kan ju gå till en arbetsplats och fråga dom direkt. 

IP8 - Jag har gått och frågat på McDonald men jag tycker det är mycket lättare att göra på internet 

eller ringa. 

Moderator - Men du sa att du kunde hitta jobb på facebook? 

IP8 - Aa precis 

IP4 - Men hur funkar det? Skickar facebook jobb till dig? 

IP8 - Ja, det står ju där 

IP4 - Okej, men ingen har skickat till mig. Men jag undrar om jag ens skulle förstå språket 

Det var extremt intressant att följa deras konversation kring Facebook och hur IP4 frågade om 

Facebook skickade jobb till IP8, varav IP8 svarar “Ja, det står där”. IP8 som bott i Sverige i 3 år 

hade svårt att förklara hur hen hittade jobben på Facebook. IP4 uppfattning, där hen tolkade detta 

som någon form av chatt mellan Facebook och IP8, förstärker mitt argument om hur hennes 

internetanvändning (och i detta fall Facebookanvändning) troligtvis är väldigt chatt-baserad. Hen 

svarade nämligen att hennes internetanvändning bland annat är Facebook-appen ‘Messenger’ vilket 
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skapar en tidigare erfarenhet av Facebook kopplat till chatt-forum och därav formulering “Skickar 

facebook jobb till dig?”. 

IP8 hade dessutom svårt att i ord förklara på vilket sätt hen såg de nya jobben. Det kunde ha varit en 

facebook-grupp hen är med i där jobbet dök upp i flödet eller en annons på hemsidan. Oavsett hade 

hen svårt att förklara och beskriva funktionen där hen möjligtvis inte har förståelse kring jobb 

annonsernas kontext eller svårighet att uttrycka det i språk då det Eritreanska språket inte har ett ord 

för exempelvis ‘annons’. Trots detta visste hen att det var en jobbansökan som var tillgänglig via 

Facebook. Det är dessutom av värde att poängtera att IP8 var ensam i sin upplevelse vad gäller 

jobbannonser på Facebook och att majoriteten av gruppen inte delades henoms upplevelse.  

Vad gäller deras hantering av bank och bankID var det först intressant att en inblick i deras 

ekonomiska situation för att få en uppfattning om deras socioekonomiska tillstånd.  

Moderator - Hur ser det ut för er ekonomiskt? 

IP4 -Migrationsverket betalade 700 kronor innan man fått sitt uppehållstillstånd, men nu får vi från 

1300:- i månaden Botkyrka kommun 

Moderator - Okej, och hur gör ni för att sköta er ekonomi och transaktioner t.ex? 

IP6 - Vi har bankID, men jag fick fråga banken på kontoret om hjälp, hur man ska göra och så. Så 

det är mycket lätt nu. Innan så gillade jag det inte.   

Moderator - Varför gillade du inte det i början? 

IP6 - För det första, i Eritrea får man inte pengar skickat till sitt bankkonto, man får pengarna i 

handen direkt och det är faktiskt bra haha. Det var lite svårt här att pengarna är i mobilen och inte 

i handen. Men nu är det okej. Vi alla använder ju bankID.  

Deras reflektioner gällande bankID skiljde sig avsevärt från uppfattning kring att söka jobb via 

internet. IP6 berättar här att hen till en början inte kände sig bekväm med att hantera sina pengar 

digitalt. Det rådde en viss skepsis gällande att pengarna inte var fysiska i henoms hand utan på en 

skärm i mobilen. Däremot är henoms uppfattning i dagsläget annorlunda och där hen även upplever 

bankID att vara enkelt.  Ett av van Dijk och van Deursens faktorer som påverkar den digitala 

klyftan är, som tidigare nämnt, tidigare erfarenhet. Har individen i frågan en internetvana av just 

detta slag så blir hen mer angelägen till att fortsätta använda sig av funktionen. Enligt Garsons teori 

om kompetensbaserad tillgång skulle IP6 i detta fall kunna upplevas få användning av 
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informationstekniken, som i detta fall är bankID. Ett argument för att förklara IP6 upplevelse 

gällande bankID, som dessutom går att koppla till faktorn tidigare erfarenhet, är att 

banktransaktioner sker i större utsträckning än vad en söker jobb och särskilt kontinuerligt. Att 

använda sig av bankID hinner alltså bli en vana som påverkar IP6 inställning till funktionen. 

Respondenternas boendesituation är till skillnad från övriga teman ett väldigt kort kapitel. Att 

diskutera deras nuvarande situation var inte ett problem då alla har en stabil bostadsplacering med 

hjälp av socialtjänsten, men frågor kring framtida boendesituationer var inte lika positiva. 

Informanterna vägrade nästan diskutera frågan och jag upplevde deras kroppsspråk vara väldigt 

dystert 

Moderator - Hur tänker ni kring att söka boende när det är dags? 

IP2 - Just nu så är det okej, men såklart är man orolig för vad man ska göra. Jag har hört att det 

även är svårt för de som är födda i Sverige att hitta boende.  

IP1 - Och tänk, vi bor i Stockholm.  

Respondenterna nämner varken bostadsförmedlingen eller andra tankar kring hur de tänker leta 

boende när det väl är dags att flytta ifrån deras bostadsplacering. Detta är något socialtjänsten var 

väldigt orolig inför. 

Moderator -  Du nämnde bostadsplaceringen för anvisade nyanlända, men förekommer det att de 

själva behöver söka sig till boende? 

Socialtjänsten - Ja alltså det vanligare att de själva söker boende och tackar nej till att bli 

anvisade. Sen varför de gör det tror jag beror på att man inte riktigt förstår hur bostadssituationen 

ser ut och det är det sorgliga. När man får erbjudandet från migrationsverket så förstår man inte 

riktigt vad det innebär utan man tror att man kan ordna bostad på egen hand och att jag kan bo hos 

min släkting ett tag, sen fixar jag eget. Man förstår inte riktigt hur bostadssituationen faktiskt ser ut 

i Sverige framförallt Stockholm/Botkyrka att det är otroligt svårt. Det finns ju en otroligt stor svart 

bostadsmarknad i Stockholm som 8000 för en madrass. Den är ganska skoningslös. Så många tror 

jag ångrar sig sen, men det går inte att gå tillbaka. 

�28



6.2 Resultat och analys av Media literacy 

För att avgöra respondenternas mediekunnighet utgår jag från följande fyra faktorer för att 

determinera mediekunnighet: tillgång, analys, utvärdering och innehållsskapande. Utifrån 

respondenternas egna svar och upplevelse ämnar jag här att ta reda på i vilken utsträckning de 

behärskar medier och deras uppfattning om den egna mediekunnigheten. Det föregående avsnittet 

ämnade att besvara studiens första frågeställning med fokus på att ge en indikator på deras digitala 

integrering. Denna del studerar djupare vad medieförståelse innebär för att avgöra om 

respondenterna besitter den kunskapen. 

Belinda S. De Abreu skriver detta om begreppet media literacy: ”Media literacy promotes critical 

thinking beyond the traditional literacies, while including the visual and computer literacies” (De 

Abreu. 2009, s 213). Hon menar alltså att media literacy handlar om att läsa och förstå information 

med visuella och datorkomponenter. Med ett växande och mer komplext informationssamhälle 

skriver Lloyd et al.(2013) att det är relevant att studera hur detta påverkar migranter att inkluderas i 

samhället. Särskilt i relation till tillgång av resurser och diverse tjänster. Den främsta resursen 

menar artikelförfattarna vara information och trots att mina respondenter har den fysiska tillgången 

så har jag tidigare i studien redogjort för hur användningen av digitala medier skiljer sig åt beroende 

på individers situerade kontext. Det blir här intressant att få en djupare uppfattning om huruvida 

långt deras mediekunnighet sträcker sig utifrån Livingstones fyra komponenter.  

IP8 - Fast jag vill börja på en vuxenutbildning men de sa att att jag måste fylla 20 och jag fyller i 

mars. Så jag måste vänta till sommaren istället för att börja i februari. Jag har frågat socialtjänsten 

hur jag ska göra, men jag får inget bra svar. 

Moderator - Så hur har du fått den informationen du har nu? 

IP8 - Jag har läst det på internet 

Moderator - Och när du går in på internet, hur upplever du språket? 

IP8-  Jag förstår språket, men hur ska man ansöka? Eller hur ska jag kontakta dom. Det är svårt 

för mig så jag brukar hitta deras telefonnummer och kontakta dem direkt istället. 

Moderator  - Och ni andra? Hur brukar ni få svar på tag på er information? 

IP5 - Aa vi brukar ringa oftast, men man kan också fråga läraren istället. Men de är inte alltid så 

hjälpsamma. 
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Detta exempel berättar IP8 att hen söker information om vuxenutbildningar. IP8 visar att hen både 

har fysisk tillgång till internet och påbörjat behärska navigering av olika e-tjänster, däremot är hen 

inte helt insatt i att analysera informationen och vad som krävs av henom för att fullfölja ärendet 

digitalt. Bristande hantering av digital information är ett tecken som konstant visades under 

gruppintervjun av olika respondenter och som visar att full behärskning av medier inte existerade 

och då mediekunnighet bland annat bidrar till en god demokrati, deltagande och aktivt 

medborgarskap (Averweg & Elizabeth, 2009) anser jag detta vara problematiskt. Deras oförmåga att 

använda sig av olika e-tjänster utesluter dock inte deras kunskaper inom andra varianter av 

internetanvändning. Detta redogörs för i avsnittet nedan 

 6.3 Resultat och analys av Medier och medborgare 

Medier och medborgare är det avsnittet i studien som ämnar att besvara studiens andra och tredje 

frågeställning. Respondenternas uppfattning av e-förvaltning och blanketthantering kommer 

jämföras med teorier om den digitala klyftan och analyser om hur begreppet digital native/digital 

immigrant går att applicera i respondenternas situation. 

I utdraget nedan beskriver respondenterna deras tillgång till digitala medier. Detta kan dels antyda 

deras fysiska tillgång till digitala medier som jag tidigare nämnt, men här kan en även notera att 

respondenternas mobiltelefoner inte nämns som ett digitalt medium. Visserligen kan man hävda att 

frågan som ställdes riktade sig till digitala medier i hemmet, men faktumet att alla respondenter 

hade sina telefoner i handen eller på bordet utan att nämna dessa finner jag intressant i förhållande 

till begreppet ‘digital native’. På samma sätt som Hartley (2010) menar att millenniegenerationen är 

född i en digital era skriver Prensky (2001) att individer som räknas som digital natives ser digitala 

medier som nästintill osynliga. 

Moderator - Okej, har ni några digitala medier hemma? 1

IP1 - Ja visst, vi har allt. TV, data även radio.  

Moderator -  Haha stämmer det för er andra med? 

IP4 - Jodå, idag har alla det hemma. Hur ska man klara sig annars? Det här är något man alltid 

behöver. Så fort jag kommer hem t.e.x så använder jag nått av data  eller tv 

 Citatet har används tidigare, men för en enklare läsning har jag valt att upprepa citatet då det, i detta stycke, 1

används för att diskutera en skild poäng
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Moderator - Vad brukar ni använda internet till oftast? 

IP5 - Kolla film och sånt. Serier. Man gör ju allt!  

Trots att de inte nämner mobiltelefoner, så är det som används frekvent. Däremot var det något jag 

var tvungen att specifikt fråga om. 

Moderator - Okej. Jag ser att ni alla sitter med era mobiltelefoner. Vad för typ av telefon är det? 

IP1- Asså vi har vanliga telefoner, iphone och samsung och sånt. 

De pratar om smartphones väldigt kort och nästan obrytt vilket stärker mitt argument om att dessa 

ses som en självklarhet och inget av särskild relevans. Deras användningen av sociala medier är 

något som socialtjänsten även nämner. Det är nämligen via dessa som deras kontakt upprätthålls.  

Socialtjänsten - Sen skickar vi ju länkar som går ut till våra klienter. De använder ju Facebook, 

WhatsApp och Viber väldigt mycket, så vi använder dessa medel för att själva ha kontakt med 

klienter så är det Whatsapp eller Viber för att skicka filer. Det är det som funkar, de är ju ganska 

unga många så det är det de använder. 

Detta är alltså ett väldigt typiskt beteende av digital natives och är inget ovanligt bland 

milleniegenerationen, men trots detta  så har de en annan uppfattning av e-förvaltning och digital 

blanketthantering. 

Moderator - När ni ska fylla i olika blanketter och så vidare, hur brukar ni göra? 

IP8 - Jaa, alltså man kan ju fylla i på internet och på papper. 

IP4 - Nej alltså de brukar skicka en blankett på internet som jag ska fylla i, men sen trycker jag 

bara på skriva ut i skolan så fyller jag i den.  

Moderator - Har du försökt fylla i blanketterna på datorn? 

IP4 - Nej, det känns bara konstigt 

Moderator - Vad känns konstigt? 

IP4 - Det känns begränsat, som att jag inte kan skriva hur jag vill, bara i lådorna och ibland gör 

den inte som jag vill. Och det är viktiga papper så hur vet jag om de fått blanketten. Du vet saker 

kan försvinna på internet.  

IP7 - För minderåriga hjälper de till att fylla i men vi är över 18 så då får man göra allt själv. 
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IP8 har här återigen inte samma typ av hinder när det gäller e-blanketter och nämner själv 

alternativet att fylla i dessa på internet, men IP4 har en betydligt mer skeptisk attityd gentemot 

dessa. IP4 berättar att hen skriver ut blanketterna från internet för att fylla i dessa för hand. Prensky 

lyfter exemplet med att skriva ut mail konversationer på papper som ett tecken för en digital 

immigrant och det är just det beteendet IP4 i utdraget ovan.  

Den polarisering som uppstår vad gäller digital integrering mellan tidigare och den generationen 

belyser både Prensky (2001) och Hartley (2009). Men IP4 visar i det tidigare exemplet att hen 

upplever tecken som en digital immigrant upplever, trots att hen ändå besitter karaktärsdrag likt en 

digital native. Detta anser jag vara väldigt talande. Averweg & Elizabeth (2009) skriver att e-

förvaltning förbättrar och stärker processer och förbättrar kundservice om hanterat korrekt, men 

efter att ha kombinerat denna studien i samband med den av Eastin, Cicchirillo, & Mabry (2015), 

som diskuterar den digitala klyftan utifrån etnicitet, kan vi börja förstå det IP4 uttrycker. Artikeln 

som främst lägger tyngd i sammanflätningen av dessa två fenomen är  “Understanding the 

complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature” (N. Helbig et 

al, 2009). Där nämner de tre olika parallella punkter kopplar fenomenen. Den tredje punkten är av 

stor relevans; emergent approach/multi-perspective approach. Detta perspektiv visar att beroende 

på människors olika situerade kontexter kommer användningen av teknik se annorlunda ut, vilket är 

precis det som blev väldigt synligt under hela materialinsamlingen. 

Slutligen kan man återigen se tendenser av hur den tidigare erfarenheten, som van Deursen och van 

Dijks lyfter, gör sig synlig. IP4 har en tidigare erfarenhet av manuell blanketthantering, vilket är det 

utförande hen känner sig tryggast i. Här skulle en kunna anta att hen är mer familjär och van vid 

fysisk hantering av känsligt material. Detta skulle kunna jämföras med IP6 kommentar kring 

bankID.  Det fanns en skepsis vad gällde hantering av ekonomi digitalt, då pengar var något viktigt 

som gärna hölls fysiskt, i handen. IP4 nämner ovan att dessa blanketter är väldigt viktiga och det 

fanns en tvivel vad gäller internet i detta fall. Att fylla i blanketter är dessutom något som inte görs i 

samma utsträckning som att logga in på banken som förklarar IP6 positiva attityd gentemot bankID. 
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7.0 Slutsats och sammanfattning 

Det finns en påtaglig polarisering bland nya generationen och den äldre vad gäller upplevelsen av 

digitaliseringen. Som Hartley nämner angående DIY medborgarskap bygger detta dock på att den 

nya generationen själva informerar sig själva som leder till denna polaritet, men efter 

undersökningen anser jag inte att detta argument stämmer. På samma sätt som Ratto & Boler (2014) 

nämner underliggande strukturella restriktioner som har en inverkan på att välja vår identitet anser 

jag att just detta blev påtagligt vad gäller undersökningens informatörer. Detta innebär givetvis inte 

att de inte alls är integrerade i ett digitalt landskap utan att de snarare befinner sig idag i ett 

“mellanförskap”. De kan både upplevas vara digital natives och digital immigrants på samma gång. 

Att ställa dessa teorier mot nyanländas upplevelse av digitaliseringen anser jag framhäver 

komplexiteten i deras situation och identitetsskapande. Eftersom att trots deras fysiska tillgång till 

digitala medier kan de av olika skäl uppleva ett digitalt utanförskap, parallellt som de kan uppleva 

ett samhälleligt utanförskap. En av de främsta resurserna som krävs för att skapa god samhällelig 

inkludering är information (Lloyd et al. 2013) och det är något jag anser min valda grupp inte har 

full tillgång till sett utifrån deras förutsättningar. En sådan indikator för mig var att de inte nämnde 

specifika myndigheter under intervjun. Varken arbetsförmedlingen eller bostadsförmedlingen 

nämndes av respondenterna vilket är ett väldigt intressant upptäckande. Det talades om banken och 

bankID men utöver detta lyftes ingen annan myndighet. Jag anser att gruppen är under extrem press 

och upplever sin situation vara överväldigande vilket även nämns av Lloyd et al. (2013) som en 

konsekvens för migranter i vårt extremt växande informationssamhälle. De kan inte riktigt hålla koll 

på alla intryck och ifall de vill söka sig till informationen digitalt begränsas de av deras bristande 

mediekunnighet och språkbarriär för att leta svar på egen hand. Vid diskussioner gällande deras 

boendesituation reflekterade de heller inte kring framtiden utan uttrycker enbart deras ovetande 

kring processerna i Sverige. För tillfället bor alla visserligen placerade på boenden, men att inte ens 

reflektera kring frågan; hur de ska söka boende när det är dags är oroväckande och stärker 

argumentet att de känner sig överväldigade. Givetvis skapar detta svårigheter för mig att besvara 

hur min valda grupp söker information kring boenden, men deras avsaknad av svar berättar i sig 

väldigt mycket om deras upplevelse. Det finns dessutom en sannolikhet att respondenter är 

flyktingar från Eritrea och inte enbart migranter vilket innebär att de löper större risk för social 

exkludering (Lloyd et al. 2013) vilket förklarar deras upplevelse ytterligare. Ifall bristande 

samhällsinformation leder till social exkludering vill jag dra slutsatsen att liknande situation kan 

uppenbara sig i vårt digitala landskap, nämligen bristande digitalinformation leder till digital 
�33



exkludering. Under undersökningen anser jag definitivt att respondenterna har en 

internetanvändning som tyder på en upplevd digital klyfta vad gäller myndighetsinformation och 

digital blanketthantering. De har alltså fysisk tillgång till digitala medier och internet, men deras 

användning tyder i de flesta fallen på en digital klyfta, bortsett från deras användning av bankID. De 

saknar dessutom mediekunnighet vad gäller e-förvaltning och att navigera sig i det digitala 

gränssnittet. Deras språkbarriärer tydde dessutom på en kunskapsklyfta som vid flera tillfällen 

visade sig påverka respondenternas medieanvändning, vilket är ett argument som strider emot van 

Deursen och van Dijks teori om att användningsklyftan ersatt kunskapsklyftan. För min valda grupp 

är kunskapsklyftan nämligen extremt stor. Mediekunnighet, som anses bidra till en god demokrati, 

aktivt medborgarskap och hög konkurrenskraft (Averweg & Elizabeth, 2009), var alltså relativt låg 

för respondenterna.  

Under materialinsamlingen upplevde jag att gruppen på ett ungefär befann sig i ett likadant stadie 

vad gäller digital integrering och upplevelse av digitalisering av myndighetsinformation. IP8 var 

den som stack ut under gruppintervjun och detta anser jag bero på att hen bott i landet längre, 

behärskade det svenska språket flitigt samt har ett högt intresse av media. Hen sökte ofta till sig till 

information och var ivrig på att vilja lära sig mer. Bortsett från denna deltagare anser jag att 

resterande informatörer besatt liknande uppfattning vad gäller deras upplevelse av digitalisering. 

Trots att alla respondenter inte pratade lika mycket anser jag att resultatet är representativt för hela 

gruppen som deltog i gruppintervjun. Främst eftersom att gruppen var en homogen grupp sett till 

kriterier som nämndes i metodavsnittet. Det blir givetvis svårt att hitta mönster hos varje individ när 

så många intervjuas samtidigt, men undersökningens resultat och sammanfattning baseras på 

gruppens mönster till skillnad från individerna i gruppen.  

8.0 Slutord 

Att ha utfört denna studie i större skala och utsträckning än min b-uppsats har varit ett väldigt 

spännande sätt att ha arbetat. Vetenskap innebär att man ska kunna prova och testa teorier för att se 

om de är sanna och jag fick en chans att leva mig in i forskarrollen med ett helt nytt metodologiskt 

tillvägagångssätt och perspektiv. Visserligen kan resultaten av studien inte bidra till en förståelse i 

bredare kontext än mina intervjupersoner, men det är ett viktigt område som jag anser kräver mer 

uppmärksamhet. Det är viktigt för svensk medie- och kommunikation forskning att ge en 

representativ bild av hela vår befolkning med ett representativt urval och etnisk diversitet. Inför 
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framtida forskning anser jag att mer fokus bör läggas på gruppen nyanlända i förhållande till digital 

myndighetsinformation där vi lokaliserar deras behov, förutsättningar, möjligheter och hinder.  
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10.0 Appendix 1  

Intervjuguide: Socialtjänsten Botkyrka kommun 

Information 

 • Kort introduktion om mig och universitetet jag studerar vid 

 • Kort introduktion om undersökningens fokusområde 

 • Definiera begreppet digitalisering  

 • Redogörelse kring deltagarnas roll och hur insamlingen av material kommer användas 

 • Efterfråga godkännande om inspelning av intervjun som sker i transkribering syfte 

 • Tydliggör att deras identiteter kommer anonymiseras  

Öppningsfrågor 

 • Vad är din arbetsroll? 

 • Hur länge har du jobbat i Botkyrka kommun? 

 • Vad för typ av målgrupp jobbar du mot?  

Introduktionsfrågor 

 • Hur ser etableringsprocessen ut som nyanländ till Sverige, från att man fått sitt 

uppehållstillstånd? 

 • Tilldelas nyanlända särskilda handledare för att få hjälp under deras etableringsprocess?  

Nyckelfrågor 

 • Jobbar Botkyrka kommun specifikt mot denna grupp? Isf på vilket sätt 

 • Hur ser det ut för nyanlända i Botkyrka kommun när de söker bostad? 

 • Hur ser det ut för nyanlända i Botkyrka kommun när de söker vård? 

 • Hur ser det ut för nyanlända i Botkyrka kommun när de söker jobb? 

 • Erbjuder kommunen särskilda tjänster för ovanstående ärenden? 

 • Jobbar Botkyrka kommun med anpassad digital information mot nyanlända? 

 • Hur anser du att de upplever den digitala informationen? 

 • Finns det alternativa vägar att nå denna information? 

 • Hur anser du att de upplever blanketthantering? 

 • Finns det någon skillnad mellan fysisk blanketthantering eller digital blanketthantering? 

 • Hur anser du att de upplever språket när det kommer till informationshantering?  
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Avslutningsfrågor 

 • Är det något ytterligare du vill tillägga?  

11.0 Appendix 2  

Intervjuguide -  Gruppintervju med nyanlända  

Information 

 • Kort introduktion om mig och universitetet jag studerar vid 

 • Kort introduktion om undersökningens fokusområde 

 • Definiera begreppet digitalisering  

 • Redogörelse kring deltagarnas roll och hur insamlingen av material kommer användas 

 • Efterfråga godkännande om inspelning av intervjun som sker i transkribering syfte 

 • Tydliggör att deras identiteter kommer anonymiseras  

Öppningsfrågor 

 • Ni skulle kunna börja med att presentera er själva kort. 

 • Ålder, antal år ni bott i Sverige, boendetillstånd sysselsättning och utbildning? 

Introduktionsfrågor 

 • Hur mycket av er tid skulle ni säga går till internetanvändning varje dag?  

 • Vad brukar ni oftast göra på internet?  

 • Har ni digitala medier hemma (dator, smarta mobiler, appar)? Och isf, vilka?  

Övergångsfrågor  

 • Hur brukar ni få reda på nyheter om vad som händer i sverige? 

 • Vad brukar ni ta för väg när ni behöver hjälp med ett ärende hos en myndighet? 

Nyckelfrågor 
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 • Hur upplever ni digital information från olika myndigheter? 

 • Hur planerar ni att söka boende när det väl är dags? 

 • När ni ska fylla i blanketter från olika myndigheter, hur går ni tillväga? 

 • Vilken banktjänst använder ni vid hantering av ekonomiska ärenden?  

 • Jobbar någon av er för tillfället? Om ja, hur fick du det jobbet. Om nej, hur tänker du söka 

jobb när det är dags? 

 • Hur upplever ni språket i den informationen ni har tillgång till 

Avslutningsfrågor 

 • Finns det något som skulle kunna bli bättre när det gäller digital information från 

myndigheter? 

 • Är det något ni känner ni vill lägga till?  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