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Abstract: 

Det finns tidigare forskning från andra länder som menar att internet och liknande teknologier 

kan främja integrationen, men frågan är om invandrare använder internet till det? Denna c-

uppsats i Informatik handlar om hur och till vad invandrare till Sverige använder internet. 

Studien är av en kvalitativ karaktär och vi har genomfört intervjuer med tio individer från 

olika länder som idag bor i Sverige. Vi har sett att det kan finnas skillnader i de erfarenheter 

gällande internetanvändning som människor bär med sig från tidigare länder, vissa har använt 

det dagligen och andra inte. Utifrån vår empiri kan vi konstatera att användandet antingen är 

densamma eller ökat sedan de anlänt till Sverige samt att sociala nätverk, nyhets- och 

kunskapssidor är vanligt förekommande. Alla respondenter säger sig använda internet varje 

dag, eller “Jag lever i internet nu” som en av respondenterna beskrev det. 

  



Centrala Begrepp: 

ICT - förkortning av Information and Communications Technology. Syftar på teknologi som 

används för kommunikation av information mellan människor och kommunikationsverktyg. 

Detta inkluderar allt från telefoner till datorer. IKT är det svenska begreppet för ICT, men vi 

har valt att använda oss av det engelska begreppet i vår uppsats. 

 

Invandrare - Person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, 

enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år (Nationalencyklopedin, 2016). I denna uppsats 

syftar begreppet invandrare på individer som migrerat från ett annat land till Sverige men med 

bristande kunskaper i det svenska språket och inte beroende på hur lång tid de bott i landet. 

 

Integration - När invandrare kommer till och ska bli delaktiga inom det nya samhället, detta 

involverar saker som t.ex. arbete, bostad, sociala, kulturella och politiska liv 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Internet - Världens största nätverk där olika enheter, från olika delar av världen, kan 

kommunicera med varandra (Nationalencyklopedin, 2016). 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund  

År 2015 drabbades världen av det som brukar kallas den värsta flyktingkrisen sedan 

andra världskriget. Enligt UNHCR (2015) har över 65.3 miljoner människor runt om i 

världen tvingats tvångsförflyttas på grund av förföljelse, konflikt, kränkande av 

mänskliga rättigheter eller andra typer av våld. För att man ska få en bättre uppfattning 

över hur många människor det egentligen är, krävs en illustration. I hela Norden bor 

det ca 26 miljoner personer, vilket betyder att det är mer än dubbelt som många 

människor som är på flykt än vad som totalt bor i hela Norden. Under 2015 flydde ca 

163 000 människor av dessa 65 miljoner till Sverige för att söka asyl 

(Migrationsverket, 2016). Detta satte hårt tryck på svenska myndigheter, vilket bland 

annat har lett till att den nuvarande regeringen valt att sätta tillfälliga gränskontroller 

vid Öresundsbron (Regeringen, 2015). Under år 2015 beviljades 109 235 människor 

permanenta uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 2016), vilket innebär att 

man har rätt att bo och arbeta i landet på samma villkor som alla andra medborgare. 

Av dessa kom 36 645 som asylsökande, men det finns självklart flera olika 

bakomliggande anledningar till varför människor invandrar till främmande länder. 

Exempelvis kan personer också söka sig till Sverige som gäststuderande, 

arbetsmarknads-invandrare eller anhöriginvandrare. 

 

Många av de människorna kommer troligen bosätta sig i Sverige, som för vissa kan 

vara ett helt främmande land, där de ska starta om på nytt och skapa ett meningsfullt 

liv. Tidigare har de kanske bott i ett land där värderingar, sociala normer, regler och 

sätt att leva skiljer sig stort från Sverige. Enligt Jonas Stier (2009) så byggs kulturella 

och etniska grupper upp av flera olika strukturer; en social struktur, 

kommunikationsstruktur, rollstruktur och maktstruktur. Dessa strukturer kan se väldigt 

olika ut bland annat beroende på var man är uppväxt, normer eller religion. När 

grupper eller individer från olika kulturer möts kan missförstånd uppstå. Individers 

beteende kan uppfattas som konstigt av någon som inte är bekant med den andra 

personens kultur. Grupper av människor kan ses ned på av just denna anledning och 

bli utstötta från samhället, både socialt och ekonomiskt.  
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Kulturmöten sker inte endast i verkligheten utan kan även förekomma inom 

informationssystem och på internet. Detta är något som vi fick lära oss under vår kurs 

i interaktionsdesign på Örebro universitet. All användning av ICT- (Information and 

Communication Technology) system föder en användarupplevelse hos personen som 

sitter bakom spakarna. Jennifer Preece, Yvonne Rogers och Helen Sharp (2015) menar 

att man inte kan direkt utveckla en “bra användarupplevelse”, utan att man istället 

måste designa funktioner som åkallar den känslan. Denna process kallas vanligen för 

interaktionsdesign och innehåller fyra grundläggande delmoment: etablera krav, 

designa alternativ, protypera och utvärdera. Om en produkt ska bli lyckosam så måste 

blivande användare för just den produkten vara i fokus under utvecklingen, detta kan 

göras genom att involvera användarna i t.ex. tester och designarbetet. Ta 

“Informationsverige.se” som exempel, det är en hemsida dit nyanlända personer kan 

vända sig för att få grundläggande information om det svenska samhället. Sidan 

anpassar sitt format beroende på det språk en användare väljer, exempelvis arabiska 

som läses och skrivs från höger till vänster, vilket gör den mer lättillgänglig för fler 

människor. Denna hemsida är tänkt att användas av en stor målgrupp och har 

anpassats för att göra just det.  

 

Antonio Diaz Andrade och Bill Doolin (2016) menar att lättillgänglig information kan 

t.ex. hjälpa till att lösa vardagliga problem, följa lagar och sociala normer. Information 

kan helt enkelt underlätta integrationsprocessen för en individ. Som tur är lever vi i en 

tid då ICT är en stor del av samhället. Individer som kommer till Sverige, eller andra 

länder, kan med hjälp av ICT ta reda på viktig information, komma i kontakt med 

människor som genomgått samma process, kontakta företag m.m. för att göra 

integrationen lättare (Andrade & Doolin, 2016). Även Nadia Caidi, Danielle Allard 

och Lisa Quirke (2010) ser fördelarna med att använda ICT och hur dessa medel kan 

erbjuda möjligheter för invandrare.  

 

Detta kan vara saker som t.ex. att söka jobb via internet, kommunicera med vänner 

och familj som fortfarande befinner sig inom hemländer eller översätta språk för att 

lättare kunna förstå och ta till sig den tillgängliga informationen. Caidi et al. (2010) 

fann att en av anledningarna till att invandrare riskerar bli socialt utfrysta i det nya 

samhället var brist på relevant information; detta orsakat av hinder inom olika 

informationsmiljöer, exempelvis på grund av att användaren har bristande 
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språkkunskaper. För att inte riskera social utfrysning av invandrare kan just internet 

vara ett viktigt verktyg för att underlätta deras integration, men för det så krävs vissa 

förkunskaper som kanske inte alla besitter. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna c-uppsats är att skapa förståelse angående internetanvändningen hos 

personer som invandrat till Sverige. Detta innefattar: deras tidigare erfarenheter med 

internet från födelseländerna, vad de använder internet till idag samt vilka problem de 

ser med svenska hemsidor och applikationer. Studien syftar inte till att finna kausala 

samband mellan variabler, men däremot kommer likheter och framförallt skillnader 

belysas. Vi är väl medvetna att en person från ett specifikt land inte kan representera 

alla människor därifrån.  

 

Informatik är ett ämnesområde som handlar om mer än bara utformning av IT-system, 

utan innefattar även studerandet av IT-bruk i olika kontexter. I denna studie är det 

kontexten invandrares internetanvändning som ska studeras. Vi anser att detta 

ämnesområde är oerhört aktuellt, i och med det vi tog upp tidigare i avsnitt 1.1 

Bakgrund. Det finns en hel del liknande studier utförda i andra länder, exempelvis Nya 

Zeeland (Andrade & Doolin, 2016; Kabbar & Crump, 2006) och Kanada (Caidi et al., 

2008), men inte i Sverige. Vi, som framtida systemutvecklare, finner denna 

information som viktig för att IT-system och webbsidor ska kunna användas av alla. 

1.3. Frågeställningar 

Studien ska lyfta fram ett antal individers erfarenheter gällande sin 

internetanvändning, och vår primära frågeställning är: 

• Hur använder invandrare i Sverige internet? 

 

Den ovanstående frågeställningen är väldigt öppen och mynnar ut i ett antal mer 

specifika frågeställningar, dessa följer: 

• Vilka internetbaserade hemsidor och applikationer använder invandrare inom 

Sverige samt varför? 

• Vilka förkunskaper inom internetanvändning har invandrare när de anländer 

till Sverige? 
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• Har deras internetvanor förändrats sedan ankomsten till Sverige? T ex har 

användandet ökat eller minskat? Varför är det så? 

• Finns det några problem som invandrare kan se med svenskutvecklade 

hemsidor?  

1.4. Målgrupp 

Den målgrupp som kan ha nytta av denna undersökning är bland annat myndigheter, 

skolor, utvecklare och företag. När utvecklare designar informationssystem som ska 

kunna användas av många typer av användare, till exempel användare från andra 

länder som inte kan språket eller har andra kulturella skillnader gentemot den största 

målgruppen. Skolor och lärare kommer kunna ta del av undersökningen och se vad 

dessa invandrare har för internetvanor samt vad de bör fokusera extra på när det 

kommer till undervisning av dator/internetanvändning. Myndigheter med samma 

målgrupp som oss kan ta del av undersökningen för att se vilka svårigheter invandrare 

har med datorer och internetanvändning. Vi hoppas att detta ska leda till att man 

åtgärdar dessa och designar sina IT-lösningar med målgruppen invandrare i åtanke.  

1.5. Avgränsningar 

Mycket av den tidigare forskningen från andra länder som gjorts inom vad som kan 

kallas “IT för integration”, har gjorts med ICT som helhet inräknat. Vår studie 

avgränsar sig till enbart internet samt de enheter man brukar internet på. Denna 

uppsats har inga direkta krav på invandrarna vi pratat med, dock bör det nämnas att 

alla våra respondenter har kommit så pass långt i integrationsprocessen att de börjat 

lära sig det svenska språket. 
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2. Tidigare forskning 
Som tidigare sagt så har inga studier av denna karaktär gjorts i Sverige innan, däremot 

finns det en hel del i ämnet från andra länder och dessa tas upp under det första del-

avsnittet. Respondent-målgruppen för varje studie skiljer sig något, men de handlar 

fortfarande om människor som invandrar till ett nytt land av olika anledningar. Vi ser 

likheter i resultat och analys-teman tas upp i dessa studier, och de vi kommit fram till i 

vår egen, vilket är varför vi väljer att ha med detta under tidigare forskning. 2.2 

Tillgång till internet, är tänkt att ge dig som läsare statistik över hur svenskar över lag 

använder internet. Sista delen handlar om kulturella skillnader inom 

interaktionsdesign, det vill säga de kulturella skillnaderna inom den grafiska designen. 

Detta kan vara en förklarande del till vissa problem som invandrare kan tänkas stöta 

på vid internetanvändning i Sverige. 

2.1 Liknande studier i andra länder 

Att det finns skillnader i hur ofta och till vad människor använder internet kan ses som 

nästan självklart. Exempelvis har Bharat Mehra och Dean Papajohn (2007) genomfört 

en studie över hur och till vad internationella lärarassistenter i USA använder internet. 

Forskarna fann, vad de kallar för, ett “Glokalt” användningsmönster hos 

respondenterna. De vill säga att både “globalt” och “lokalt” internetanvändande var 

något viktigt och vanligt förekommande i respondenternas vardagliga liv. 

 

Mehra och Papajohn´s (2007) lokala dimensionen av internetanvändandet sker genom 

informationssökningar, med syftet att etablera copingmekanismer, d.v.s. mekanismer 

för att hantera stressfulla situationer i det främmande landet. Det kan bland annat 

handla om hur man bör bete sig i vissa sociala situationer. Ett exempel på detta kan tas 

från en respondent, i Khorshed Alam och Sophia Imran´s (2015) studie, som berättat 

om hur han på egen hand forskat i vad ett multikulturellt land är och därav lärt sig mer 

om Australien och dess befolkning. Den globala dimensionen manifesterar sig i form 

av den kommunikation som den internationella lärarassistenten har, med familj och 

vänner i deras hemländer. Detta hjälper de övervinna social isolering och medför 

psykologisk komfort (Mehra & Papajohn, 2007). Att detta är vanligt förekommande 

bekräftar också Nadia Caidi, Graham Longford, Danielle Allard och Diane Dechief 

(2008), då de invandrare som forskarna intervjuat i Kanada vanligen använder internet 

för att upprätthålla kontakt med vänner och familj. 
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Det finns forskning som menar att kön, ålder, och utbildningsnivå kan spela roll när 

det kommer till att internetanvändning i ett nytt land. Eltahir F. Kabbar och Barbara J. 

Crump (2006) menar att unga män med en lite högre utbildningsnivå är dem som först 

och främst anpassat sig till att använda sig av datorer och internet. Kvinnor i högre 

åldrar med låg utbildning däremot, använder sig inte lika mycket av internet. Detta på 

grund av att de bland annat inte haft tillgång till datorer i hemmet tidigare och att 

kvinnor i vissa länder inte fått använda internet på offentliga platser, förutom i korta 

perioder (Kabbar & Crump, 2006). Studien visade också att flyktingarna hade en viss 

okunskap i om hur mycket man faktiskt kan göra med en dator och mest använde sig 

av sociala tjänster för att kunna ha kontakt med bekanta, istället för att använda 

tjänster för att exempelvis söka jobb eller lära sig engelska. En respondent i deras 

studie tar bland annat upp problemet med att det inte finns så stort utbud av nya 

zeeländska hemsidor på andra språk än engelska, ett språk man fortfarande försöker 

lära sig. Hemsidor med flera språkval skulle kunna hjälpa till med att ge lättillgänglig 

information om det nya landet (Kabbar & Crumps, 2006). 

 

Allah Nawaz (2013) tar upp ett problem, som även Kabbar och Crump (2006) tog upp, 

nämligen hur frustrerande det kan vara med internet och datorer för dem som inte 

tidigare har använt sig av det. Detta är ett ständigt återkommande problem även här i 

Sverige, främst för äldre personer. Alam och Imran (2015) menar att äldre gärna vill 

kunna använda sig av ICTs men att de helt enkelt saknar kunskapen. De menar också 

att ett problem för invandrare är ekonomi. Många har inte råd att först köpa en dator 

och sedan betala för en internetuppkoppling varje månad (Alam & Imran, 2015).  

 

Social integration och digital integration är två begrepp som ofta lyfts fram, och Alam 

och Imran (2015) menar att det finns en stark länk mellan dem. Inom Kabbar och 

Crump´s (2006) studie så pratar en av respondenterna om att dess bekanta pratar om 

internet och att man inte vill vara den som står utanför och inte alls vet vad de andra 

pratar om. De menar att den sociala aspekten är väldigt viktig och det inkluderar 

användandet av datorer och internet. Motsatsen från social integration är social 

utfrysning vilket kan ske om någon individ inte kommer in rätt i det samhälle som hen 

ska integreras in i. Det kan vara så att en individ inte vet eller kan ett antal sociala 

normer inom det samhället och ständigt bryter dessa. Då kommer andra i samhället 
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självklart reagera på något sätt som gör att dessa individer inte känner sig välkomna 

(Andrade & Doolin, 2016). 

 

Raelene Wilding (2009) skriver, i en studie från Australien, till skillnad från 

ovanstående studier om ett problem ICTs kan medföra. Nämligen att flyktingen kan 

fastna i “flyktingrollen” även långt efter att man fått medlemskap i sitt nya land och 

inte riktigt kommer ifrån detta. Wilding (2009) tar upp att en lösning på problemet kan 

vara mer välstrukturerade ICT-program i det nya landet som de ska integreras med. 

Man lyfter givetvis också fram många bra punkter så som att ungdomarna lär sig nya 

kunskaper och förmågor som kan hjälpa dem i den växande digitala delaktigheten. 

Exempelvis hade olika grupperingar ungdomar startat media klubbar där man skapade 

musik eller videomaterial för att sedan dela mellan grupperna (Wilding, 2009). 

 

Att det finns sådana stora skillnader i internetanvändning leder till det som Alam och 

Imran (2015) kallar för “digital divide”, alltså en digital klyfta mellan de individer 

som använder ICTs och de som inte gör det. Alam och Imran (2015) har hittat empiri 

som stödjer idén om ett digitalt utanförskap hos de som av någon anledning inte 

använder sig av ICTs. Ett exempel är att en person sa att hen inte skulle kunna 

fortsätta sin utbildning utan internet, då alla inlämningar skedde digitalt. Med denna 

uppdelning så menar Alam och Imran (2015) att även en kunskapsklyfta uppstår 

mellan dessa grupper. De som kan och vill använda dessa medel hittar lätt ny 

information på internet, som inte är tillgänglig för de som inte använder det.  

 

Caidi et al. (2008) gjorde en kartläggning av hur befintliga ICTs används på offentliga 

platser, t.ex. offentliga bibliotek. Ett av deras huvudmål var att ta reda på hur ICT och 

internet kan underlätta integrationen när invandrare bosätter sig i Kanada. En del av 

deras resultat var att ICT har avsevärt påverkat utbildning och arbete då de numera 

kan läsa online-kurser och söka jobba på internet. De kom även fram till att ICT 

används för att läsa nyhetstidningar online och skicka e-mail hem till vänner/familj 

som fortfarande befinner sig inom sina hemländer. Att ICT användes var något som 

respondenterna bekräftade, men inte i så stor utsträckning då de är väldigt upptagna 

med sina integrationsprocesser. När de får chansen eller tiden över att sitta vid datorer 

på dessa offentliga platser så var de väldigt produktiva och använde tiden väl. Deras 

största svårigheter när det kommer till internetanvändning är språket, respondenterna 
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beskrev språket som ett hinder för att kunna använda internet. En annan berättade att 

datorutbildningar är mycket svårt för nykomlingar när de är inom det kanadensiska 

språket. Undersökningen kom även fram till att nykomna invandrare är lika, om inte 

mer, intresserade att söka information direkt från andra individer inom de nya städerna 

istället för att söka information på internet (Caidi et al., 2008).  

 

Ett av Caidi et al.´s (2008) mål var just att se hur ICTs används för denna sociala 

integration migranter går igenom. Detta var något som inte blev tydligt, däremot 

kunde de identifiera att när en invandrare har kommit till “mellanstadiet”, d.v.s. bosatt 

sig och kommit mer till rätta så ökar deras användning. De nämner även att det är då 

sökandet efter arbete börjar. Alam och Imran (2015) kom däremot fram till är att ICTs 

är ett vitalt redskap för att integreras i det nya samhället. De skriver under sin slutsats: 

“Refugee migrants viewed digital technology as a vital tool for learning, assimilating 

with the wider community, accessing education and job opportunities, and contact 

with family and friends” (Alam & Imran 2015, s.358). 

2.2. Tillgång till internet 

Att tillgången till internet skiljer i olika länder kanske inte kommer som en chock men 

detta stycke kommer mestadels ta upp hur lättillgängligt det är i Sverige eftersom det 

är invandrares internetanvändning i Sverige vi fokuserar på. Vi kommer även ta upp 

kontraster och demonstrera hur det kan se ut i andra länder såsom Turkiet där 

tillgången till internet är låg. 

 

Internetanvändningen i Sverige har legat stabilt över 90% under de senaste åren och 

82% av befolkningen säger sig använda internet dagligen. Internetanvändningen i 

Sverige sker mest genom dator, mobil och surfplatta och i genomsnitt så finns det 2,07 

datorer, 1,13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92% har en dator, 81% smarttelefon och 

65% surfplatta och det är vanligt att barn får sin första smarttelefon redan vid 8 års 

ålder. Det blir allt mer vanligt att vi använder oss av mobiltelefoner för detta syfte, och 

det är vanligare bland kvinnor än män (Internetstiftelsen, 2016).  

 

I Internetstiftelsen (2016) studie så redovisar de vad svenskar tycker om internet, både 

bra och dåliga sidor. Det absolut bästa med internet är att information som erbjuds 

finns tillgängligt, detta tycker 61% av de tillfrågade. Tillgängligheten och snabbheten 
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är det som uppskattas mest med informationen. Internetanvändningen har inte bara en 

positiv sida utan många svenskar har även uttryckt negativa delar. Den största 

anledningen till internetanvändningens dåliga sida är innehållet (44%), och de menar 

att det är mycket “falsk information” på internet. En annan negativ aspekt är 

säkerheten (24%) vilket handlar om bedrägeri och kriminalitet på internet 

(Internetstiftelsen, 2016). 

 

Det finns idag flera dåliga aspekter med internet än vad de gjorde för 8 år sedan och 

dessa handlar speciellt om informationen, falsk information, reklam och säkerheten. 

De bra sidorna som har lyfts fram idag såg likadana ut för 8 år sedan och de handlar 

speciellt om att söka information, sköta bankärenden, e-handla och underhålla 

kontakter med vänner och familj (Internetstiftelsen, 2016). 

 

Med denna statistik så är Sverige ett av de länder som har högst internetanvändning 

inom Europa (Eurostat, 2016). Men så som det ser ut i Sverige gör det inte i alla länder 

runt om i världen. Inom Europa så är Turkiet det land som använder internet minst 

enligt Eurostat (2016). Under 2015 så gjorde de en undersökning om 

internetanvändning på invånare i Turkiet med åldrar mellan 16 - 74, denna visade att 

44% av invånarna aldrig använt sig av internet (Eurostat, 2016). Detta påverkar många 

faktorer som att till exempel “lösa vardagliga problem” vilket i vissa fall går att göra 

med en snabb internetsökning. 

2.3. Kulturella skillnader   

När en grupp människor lever, känner och tänker likartat så uppstår kultur. Skalan på 

kollektivet med delat synsätt spelar egentligen ingen roll och man bör inte se kultur 

som begränsat till etnicitet eller geografisk bosättning (Kuohsiang Chen & Keiichi 

Sato, 2008). Att prata om kultur kan i vissa kretsar anses kontroversiellt, men dessa 

antaganden krävs för att man överhuvudtaget ska kunna prata om kulturella skillnader 

inom interaktionsdesign. Stier (2009) hävdar att språket en del av ens kultur, kanske 

till och med den främsta kulturbäraren, men även att det är människans unika förmåga 

att kunna kommunicera med varandra på en avancerad nivå.  

 

Kulturella skillnader kan manifesteras mer eller mindre omfattande. Exempelvis från 

att människor med olika kulturella bakgrunder associerar färger med olika känslor, till 
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att de har fundamentalt olika tankesätt. Det senare har forskarna inom psykologi, 

Takahiko Masuda och Richard E. Nisbett (2003), påvisat. De menar att östasiater och 

västerlänningar tänker och ser världen mycket olikt varandra, och att sociala strukturer 

ligger bakom fenomenet. Dong och Lee (2008) undersökte ifall det finns skillnader i 

hur koreaner, kineser och amerikaner uppfattar och tar in information på en fiktiv 

hemsida. Deras forskning bygger på Nisbett´s teorier och visar att det finns olikheter i 

hur västerlänningar och östasiater läser hemsidor. Roxanne M. O´Connell (2015) ser 

visuella media som fönster för insikt i olika samhällen och deras kultur, och menar att 

hemsidor formas efter vilken kultur den utvecklas i och för. 

 

Enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) är det viktigt att man tänker på att det kan 

finnas kulturella skillnader hos olika användargrupper. Detta kanske allra mest 

självklart när det är internationella system, exempelvis sociala nätverk, som ska 

utvecklas. Ta något så enkelt som att presentera dagens datum, i vissa länder inklusive 

Sverige skrivs “dag/månad/år” medan man i bland annat USA skriver 

“månad/dag/år”. Detta är ett exempel på en kulturell skillnad, som också i vissa 

situationer kan ställa till det för både utvecklare och användare (Preece et al., 2015). 

 

O´Connell (2015) skriver att vissa kulturer är beroende av “pay-per-view” faciliteter 

som t.ex. internet-caféer. Detta kan ha en effekt på hur man använder internet eftersom 

man betalar för tiden man vistas där, exempelvis kanske man undviker hemsidor med 

onödiga och långa animationer. O´Connell (2015) menar att bandbredd och 

nätverkshastighet är andra teknologiska orsaker som kan begränsa en användare. 

 

Ett annat exempel är att det finns kulturella skillnader i hur vi skriver. Vi i Sverige, 

och i större delen av västvärlden, skriver ju som bekant från vänster till höger. 

Majoriteten av de asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Afghanistan och Irak 

(Migrationsverket, 2016). I Syrien och Irak är arabiska majoritetsspråket med 

standardarabiska eller fusha som skriftspråk (Landguiden, 2016a; Landguiden, 2016b). 

Detta är ett bra exempel för att visa på hur kulturella skillnader kan manifestera sig. 

Vissa hemsidor, se informationsverige.se går ett steg längre och låter hela hemsidan 

liksom bli spegelvänd, så alla menyer hamnar på höger sida.  
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3. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med individer som 

invandrat till Sverige. Briony J. Oates (2006) menar att intervjuer leder till djupare och 

mer detaljerad information, samt att man kan säkerställa att respondenten passar in i 

målgruppen. För oss ledde detta även till att följdfrågor kunde ställas vid oväntade svar 

och helt nya frågor som inte var inplanerade. Även att vissa begrepp kunde förklaras, 

ibland översättas till engelska, när respondenternas språkkunskaper brast. När detta 

skedde kunde vi även hjälpa respondenterna med att ge exempel, ett av fallen då detta 

behövdes var vid frågor om de använt eller använder svenska hemsidor.    

 

En annan fördel, som Oates (2006) tar upp, är det att intervjuer är mer flexibla än 

enkäter. Idag kan man ju göra nästan allt på internet, så svarsalternativen för frågan 

“Vad gör du på internet?” skulle förmodligen behöva ett eller flera A4 för att listas 

upp. Eftersom våra forskningsfrågor är så pass öppna, anser vi att ett kvantitativt 

tillvägagångssätt inte hade varit genomförbart. Med intervjuerna så kunde 

respondenterna exempelvis istället lyfta fram vad de gör på internet och i vilken 

utsträckning. Vår studie syftar till att skapa en större förståelse för ett mindre antal 

individers internetanvändning, inte till att generalisera gruppen till en större 

befolkning. Denna generalisering är något vi väljer medvetet att gå miste om då vi 

enbart intervjuar tio respondenter och inte använder oss av t.ex. enkäter, som är ett 

enklare sätt att nå ut till en större grupp respondenter vilket i sådana fall skulle krävas. 

Med en kvantitativ undersökning riskerade vi att inte få det djupet som vi söker utan 

istället letat efter data baserat på nummer (exempelvis ordinalvärde) och vad 

respondenterna uppskattar med eller gör på internet.  

 

Alla genomförda intervjuer sparades i ett Googledokument för att säkerställa vår 

tillgång till den insamlade datan; om exempelvis en dator, där informationen var 

sparad lokalt, skulle gå sönder. 

3.1. Litteratursökning 

En litteratursökning innebär att man söker, läser och analyserar tidigare forskning med 

sin egen studies frågeställning och syfte i fokus. Enligt Oates (2006) utförs 

litteraturstudier i sju olika steg; dessa inkluderar sökning, erhålla/hitta, bedöma, läsa, 

kritiskt utvärdera och skriva en kritisk recension. Eftersom vår studie är av en 
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kvalitativ karaktär med intervjuer så har vi valt att inkludera de stegen som ansågs 

vara av värde för oss. Nedan kommer vi att gå igenom hur vi gått tillväga under vår 

litteratursökning. 

Efter vi hade klargjort vårt ämne och formulerat ett första utkast av frågeställningen så 

inledde vi vår litteratursökning. Som ett första steg valde vi att se vad biblioteket på 

Örebro Universitet hade att erbjuda; Oates (2006) menar att det är vanligt att man först 

letar efter böcker och tidskrifter på lättillgängliga platser. På biblioteket fann vi ett 

antal böcker som var av intresse, exempelvis Kulturmöten: en introduktion  

till interkulturella studier av Jonas Stier. Litteraturen som biblioteket erbjöd räckte 

dock inte riktigt till och vi var tvungna att bredda vår sökning till andra platser, så som 

online databaser och andra sökmotorer. 

3.1.1. Sökord och databaser 

När man utför en litteratursökning/studie är det viktigt att identifiera vilka sökord och 

fraser som ska användas. Dessa har en stor påverkan på de artiklar/böcker man sedan 

kommer att hitta och erhålla. Redan på förhand var det vissa artiklar vi var bekanta 

med och inte behövde söka speciellt mycket efter, exempelvis artiklar inom 

International Journal of Design. Några av artiklarna hittades när vi kollade upp 

källorna som författarna hade använt inom deras artiklar. Ni kan se alla källor som vi 

har använt inom denna uppsats nere i källförteckningen, författare, titel och årtal visas 

där. De sökord som vi valde att använda inom vår litteratursökning var: 

• Internet 

• Internet usage 

• Invandrare 

• Refugee.  

• Immigrants. 

• ICT/ICTs. 

• Information and Communication technology 

• Social inclusion 

• Kultur/Culture. 

Dessa ord har kombinerats för att optimera vår sökning, t.ex. så har ”Social inclusion” 

kombinerats med ”refugee” för att hitta artikeln med Alam, K., & Imran, S. (2015). 
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The digital divide and social inclusion among refugee migrants: A case in regional 

Australia. 

Vilka databaser som används har också stor påverkan på vilken typ av litteratur man 

finner. Utförs en sökning som vår (invandrares internetanvändning) inom en databas 

för exempelvis psykologi så är inte chanserna stora att man hittar relevanta artiklar. 

Därför är det viktigt att man utför sin sökning inom rätt område med sina 

fördefinierade sökord. Vi valde dock medvetet att göra vår sökning relativt öppen och 

inte söka inom någon specifik databas som enbart inriktar sig på informatik. Detta val 

gjordes på grund av att ämnet informatik, och framförallt vårt ämne, är en 

tvärvetenskaplig disciplin och lånar kunskap från andra områden. Vi ansåg att vi 

skulle få bättre träffar på fler artiklar som involverar invandrare, migranter och 

flyktingar genom att vara öppna på detta sätt men att involvera ord som ICT/ICTs i 

sökningen gjorde att vi ändå höll oss inom ramen för informatik. 

Utöver sökningen på Örebro universitetsbibliotek så har vi sökt inom andra online 

databaser, dessa inkluderar: 

• Summon (Örebro Universitets databas)  

• Google Scholar 

 

Dessa databaser användes för att hitta vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Vi 

använde oss även av den vanligaste sökmotorn Google för att hitta relevant 

information, t.ex. vad SFI (Svenska för invandrare) är och information om 

flyktingkrisen i Sverige. Detta hjälpte oss att bland annat hitta SFI där vi fick 

möjlighet att intervjua åtta stycken respondenter. Vi fick även tillgång till annan 

relevant information som vi inte kunde hitta inom några vetenskapliga artiklar, 

exempelvis migrationsverket och internetstiftelsen. 

3.1.2. Inkluderings- och exkluderingskriterier 

För att en artikel ska vara relevant för denna undersökning så hade vi några 

inkluderingskriterier som denne måste uppfylla. Då vi tidigare nämnt att vårt ämne 

lånar kunskap från andra discipliner skulle det vara lätt att använda källor som inte 

hade någon koppling till ämnet informatik. Inom vår sökning så kombinerades ord för 

att vi skulle komma närmre området. När vi hittade en artikel så läste vi först 

sammanfattningen, syfte och frågeställning samt ibland även slutsatsen, då fick vi en 
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aning om vad den kommer att handla om. Ansåg vi att den involverar informatik så 

inkluderades artikeln och gjorde den inte det så exkluderades den. Exempelvis skulle 

en artikel om invandrares politiska åsikter exkluderas, då den inte relaterar till 

informatikområdet. 

Så fort vi hittat en bra bok, tidskrift eller artikel så har denne sparats ner inom ett 

Google dokument som vi har kallat för “kladdpapper”, dokumentet har haft en rubrik 

för hittad litteratur. Där har vi sparat ner litteraturen tillsammans med en text som 

sammanfattar informationen som finns där. Detta för att vi ska slippa läsa hela 

artikeln/boken varje gång vi behöver tillgång till informationen igen. 

När vi läst vår erhållna litteratur så måste man bedöma hur trovärdig en källa är. Några 

av böckerna vi har hittat används som studentlitteratur vilket är en försäkring på att det 

är av en akademisk kvalité. Enligt Oates (2006) så är även artiklar som publicerats av 

universitet också en försäkran av akademisk kvalité och anses därmed vara mer 

trovärdig. Andra bedömningar vi har gjort är att kolla om en bok har fler än en utgåva. 

Om det finns fler än en utgåva så är det ett tecken på att boken är populär vilket är 

positivt då även andra tycker att boken är bra och trovärdig (Oates, 2006), exempelvis 

boken Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y. (2015). Interaction design: beyond human-

computer interaction. som är den fjärde utgåvan av boken. Vi har inkluderat 

vetenskapliga artiklar vilket ger oss en försäkran att de artiklarna har blivit 

vetenskapligt granskade, d.v.s. att andra forskare inom samma område/disciplin har 

läst och granskat artikeln innan den publicerats. En annan sak vi har gjort för att 

försäkra oss själva att vi har hittat bra källor och information är att kolla upp alla 

referenser som de andra författarna har använts sig av. Detta för att vara säkra på 

informationen men också för att inte gå miste om någon annan relevant information 

som kunde vara av värde för oss. 

När vi skriver om litteraturen vi hittat så kan det handla om ett eller flera kapitel i en 

bok till ett kort stycke inom en artikel, allt som vi känner tillför något positivt till 

uppsatsen. Detta kan även inkludera negativa delar så som kritik mot vissa metoder 

eller forskare. När vi skriver i uppsatsen är vi noga med att ange vilken bok som säger 

vad eller vilken forskare som har gjort vilken undersökning m.m. Detta gör vi genom 

att referera, exempelvis både Författare (årtal) A och Författare (årtal) B samtycker när 

det kommer till undersökningsmetoden. Ibland har vi citerat andra forskare genom att 

använda citattecken "" detta för att visa att det är deras ord och inte våra. När vi gör 
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detta är vi noga med att ange vilken bok/tidskrift det är, vilken författare, samt vilket 

sidnummer det står på. 

3.2. Intervjustruktur 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då vi förväntade oss, som tidigare sagt, 

att följdfrågor och oväntade aspekter kunde dyka upp. Oates (2006) menar att 

semistrukturerade intervjuer ger respondenterna en friare roll att svara hur detaljrikt de 

vill, och även introducera andra ämnen om de tror att det kommer vara av värde för 

oss. 

 

Alla frågor som ställdes till respondenterna grundades utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi diskuterade mycket kring vilka frågor som skulle ställas och vad 

de skulle kunna besvaras med. Ta forskningsfrågan “Vilka förkunskaper inom 

internetanvändning har invandrare när de anländer till Sverige?” som exempel, för att 

besvara denna behöver vi veta om personerna använt internet innan de kom till 

Sverige, i sådana fall hur ofta samt hur tillgången till internet har sett ut. Vi har även, 

till viss del, tagit inspiration från den tidigare forskningen vid utformningen av våra 

intervjufrågor, exempelvis från Eltahir Fadul Kabbar (2005) som bifogat med sina 

forskningsfrågor. 

 

Intervjuerna med respondenterna började alltid med några få bakgrundsfrågor; ålder, 

födelseland och hur länge individen bott i Sverige var våra första frågor. Anledningar 

till varför de flyttat var inget vi frågade efter, men det dök i vissa fall upp ändå. Efter 

det frågade vi om deras internetanvändning i födelselandet, exempelvis “Hade du 

tillgång till Internet i Iran?”. Denna fråga är relativt stängd då den kan besvaras med 

“ja” eller “nej”, vilket vi var beredda på och hade planerat följdfrågor att ställa om de 

inte ville utveckla sina svar. 

 

Ingen av respondenterna ville att samtalet skulle spelas in så vi fick istället anteckna så 

noga som möjligt. En anledning till detta var att respondenternas svenska inte var så 

bra. Hela intervjuerna finner ni i medföljande bilagor. Eftersom att intervjuerna inte 

spelades in behövdes de heller inte transkriberas så vi hade aldrig möjligheten att 

analysera ordagrant för varje fråga vi ställde. Vissa svar gick det och andra inte, när vi 

inte hann med att skriva ner ordagrant så gjorde vi istället en sammanfattning av 
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svaren. I bilagorna så markeras direkta citat med kursiv text inom citattecken, och de 

andra är våra sammanfattningar av svaren. 

3.2.1. Intervjuer över sociala medier 

Två av intervjuerna skedde med personer som bor på en flyktingförläggning i 

Jämtland. Dessa intervjuer utfördes över det sociala nätverket Facebooks 

chattfunktion. Eftersom intervjuerna utfördes på detta sätt så var vi väl medvetna om 

att dessa två informanter redan använder internet och har kunskap om sociala medier. 

Första tanken var då att detta skulle ske över Skype men båda respondenterna ansåg 

själva att deras svenska var så dålig att de helst ville skriva istället för att prata, vilket 

vi anpassade oss till. En positiv sak med detta är att vi fick ner alla svar i text direkt, 

detta innebär att alla svar från A:1 och A:2 i bilagorna är helt och hållet deras egna 

ord. 

 

Vi bestämde vilken dag och tidpunkt intervjuerna skulle göras, gav respondenterna 

information om saker så som syftet med forskningen och att det är anonymt, detta för 

att de skulle kunna förbereda sig väl och vara kontaktbara på den tid vi bestämt. 

Intervjuerna tog väldigt lång tid för att producera så pass lite empiri, men 

förhoppningsvis så var det för att respondenterna tänkte igenom sina svar innan de 

svarade. 

3.2.2. Intervjuer på SFI - Svenska för Invandrare 

Vi valde att vända oss till Svenska för Invandrare på grund av att vi visste att det 

skulle finnas många människor från en hel del olika länder. På SFI kan man träffa 

invandrare som varit i Sverige allt ifrån några månader till flera år. “Rätt till sfi har 

den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon 

fyller 16 år. Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som 

utbildningen syftar till att ge” (Skolverket, 2015). Vi tänkte att denna breda målgrupp 

skulle ge våra intervjuer mer djup och att vi skulle få stor variation bland svaren hos 

respondenterna. 

 

Intervjuerna på SFI genomfördes i två omgångar olika datum, den 6/12 - 2016 och den 

15/12 - 2016. Vid det första besöket kom vi i kontakt med personal som kunde hjälpa 
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oss att hitta klasser som hade lektioner på skolan. Vi specificerade att vi skulle vilja 

intervjua de invandrare som studerat där kortast, detta i hopp om att dessa människor 

inte bott så länge i Sverige. Eftersom vi intervjuade personer under skoltid, hade vi 

som mål att ligga på ca 15 minuter för varje intervju. Detta för att respondenterna inte 

skulle missa så mycket av deras lektioner. Den andra omgången så var intervjuerna 

inplanerade, och då kunde läraren planera sin föreläsning efter oss.   

 

Efter den första omgången med intervjuer så fick vi en större bild av sammanhanget 

och vilka ämnen vi borde gå in lite mera på. Vi märkte även att de svarade med korta 

svar och inte reflekterade så väl över internetanvändningen. Detta ledde till att vi inför 

omgång nummer två ändrade om något i våra intervjufrågor, tog bort och lade till 

några frågor, vi formulerade om vissa m.m. för att kunna få bättre svar. Vi var även 

lite mer ivriga och ställde flera följdfrågor när vi inte riktigt var nöjda med svaren. 

Exempelvis “varför tror du det är så?”, annars kunde vi lätt få ett svar som “nej.” eller 

“ja.”. 

 

Oates (2006) förespråkar även att man ska säkerhetsställa sina anteckningar genom att 

återta kontakten med respondenterna och se ifall våra slutsatser överensstämmer med 

deras åsikter och synpunkter. När respondenternas svar blev längre så dubbelkollade vi 

med en följdfråga, som till exempel “menade du att..?”, för att vara säkra på att vi 

antecknat rätt. Eftersom att respondenternas språkkunskaper inte var så välutvecklade 

så var detta något som var positivt för oss. Då kunde vi få deras svar bekräftade och 

hade möjlighet att korrigera våra antecknade svar när vi tolkat dem fel. 

3.3. Etik 

Oates (2006) förespråkar att man kallpratar en kort stund med varje respondent för att 

hen ska känna sig avslappnad och bekväm. I intervjuerna vid SFI gjordes detta med 

exempelvis frågan “Hur går det i skolan?” eller “Är allt bra med dig?”. Sedan 

påbörjade vi varje intervju genom att ge respondenterna en kort introduktion över 

studiens syfte och varför vi behövde intervjua dem. Vi nämnde att det var helt 

anonymt och att om det var någon fråga de inte ville svara på så är det helt valfritt. Vi 

frågade om godkännande för att få spela in intervjun, men som tidigare nämnt var det 

ingen som ville det. 
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Hur vi satt under intervjuerna var något vi tänkte på, den personen som antecknade 

placerade sig lite på sidan av och aldrig mittemot respondenten. Under intervjuerna på 

SFI satt vi vid ett runt bord så att det var mer som att alla satt tillsammans och inte vi 

tre på en sida och respondenten på den andra, likt ett förhör. För att inget skulle 

distrahera oss under intervjuerna så stängde vi av våra mobiltelefoner, detta var inget 

vi bad respondenterna att göra men var bra för vår skull.  

 

Alla respondenter är i vår uppsats anonyma och har därför tilldelats ett namn i form av 

“A:”, som står för användare, plus en siffra. Även har ålder lagts mellan ett spann för 

att minska spårbarheten av respondenterna. Värden i de olika cellerna för kön har vi 

dock själva fyllt i efter vår egen uppfattning. Detta gäller för både Tabell.1 och för 

bilagorna. 

3.4. Informanter  

Nedan följer en tabell med syftet att ge dig som läsare en bakgrund om varje 

respondent. Tabellen är utformad efter de kriterier för anonymitet som vi tog upp i det 

ovanstående avsnittet, se 3.3 Etik. Informationen för att kunna göra tabellen har 

inhämtats genom korta bakgrundsfrågor i början av intervjuerna. 

 

Namn Födelseland Ålder Kön Tid i 

Sverige 

Intervjuas 

via 

Längd 

(minuter) 

A:1 Afghanistan 16 - 21 Man ca 2.5 år Facebook ca 43  

A:2 Iran 26 - 31 Man ca 1 år Facebook ca 75 

A:3 Irak 41 - 46 Kvinna ca 7 år  SFI ca 16 

A:4 Australien 36 - 41 Kvinna ca 9 mån SFI ca 13 

A:5 Iran 31 - 36 Kvinna ca 5 år SFI ca 14 

A:6 Turkiet 21 - 26 Kvinna ca 2 år SFI ca 15 

A:7 USA 16 - 21 Man ca 4 mån SFI ca 22 

A:8 Syrien 31 - 36 Man ca 6 mån SFI ca 21 

A:9 Kroatien 26 - 31 Man ca 1.5 år SFI ca 16 

A:10 Syrien 31 - 36 Man ca 2 år SFI ca 17 

Tabell.1  
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3.5. Dataanalys 

När vi sammanfattade vår litteratur så kunde vi se ständigt återkommande teman, 

dessa visade sig appliceras på vår empiri. Vi valde att analysera våra intervjuer efter 

dessa och sedan använda samma inom vår analys, de teman som identifierades var: 

• Data om respondenternas internetanvändning inom födelseland, här lades även 

bakgrundsinformation om själva respondenten till. 

• Data som beskriver respondenternas internetanvändning i Sverige. 

• Data som beskriver hur internetanvändningen har förändrats sedan de anlänt 

till Sverige. 

• Data om de problem som respondenternas har stött på i samband med 

internetanvändning. 

Dataanalysen utfördes som Oates (2006) förespråkar, dock med en viss avvikelse. Vi 

lade in frågor och svar inom tabeller som är uppdelade i 2 celler, en cell för fråga och 

svar samt den andra cellen med relevant information. Däremot valde vi att skriva upp 

hur vi tolkat deras svar och inte vilka teman respondenterna tar upp under 

intervjuerna, detta eftersom att deras språkkunskaper oftast var bristande och vissa 

svar var tvungna att omformuleras. I vissa fall så behövdes ingen tolkning göras och 

då används ett bindestreck för att markera detta. 

När vi sedan analyserade intervjuerna så grupperade vi respondenternas svar inom 

dessa teman, t.ex. alla som säger sig ha använt internet inom sina hemländer, alla som 

upplevt att deras internetanvändning har förändrats sedan ankomsten till Sverige m.m. 

detta för att det skulle bli mer överskådligt. Med denna indelning/gruppering av 

respondenternas svar kunde vi se att t.ex. sex av tio stycken har haft tillgång till 

internet inom sina hemländer. Vi letade efter sådana gemensamma nämnare för att 

sedan kunna analysera deras svar i förhållande till vad den tidigare forskningen säger. 

När vi väl då behöver få ut denna information om vilka som använt internet innan 

ankomsten till Sverige behövde vi inte läsa varje intervju gång på gång för att se vilka 

som sade sig ha gjort de. 

3.6. Metodkritik 

Ingen av våra respondenter behärskade det svenska språket särskilt bra. 

Respondenterna från SFI gick där för att lära sig och de andra två uttryckte sig bättre i 
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skrift. För alla respondenter från SFI visade sig detta vara bra då vi kunde förklara 

bättre när det behövdes. När vi gjorde detta så kunde vi ibland ge exempel och 

förklara vissa begrepp när de inte riktigt förstod oss, då kunde man verkligen se på 

respondenterna att de uppfattat frågorna rätt och de kunde ge oss bättre svar. Den 

största nackdelen med detta var att vi inte ville bli för ledande som intervjuare. Det 

visade sig vara svårt då vi t.ex. gav exempel på svenska hemsidor som fanns, i ett par 

fall var det då att de exempel vi uppgav var hemsidor som de använde. Vi anser i alla 

fall att denna kvalitativa undersökning blev mer personlig och ärlig då 

kommunikationen mestadels skedde öga mot öga och inte med dator eller papper och 

penna så som enkäter brukar se ut. 

Som tidigare nämnt så var de ingen av respondenterna som ville bli inspelade under 

intervjuerna. I och med att inget av samtalen spelades in så behövdes aldrig någon 

transkribering göras. Med detta så kunde inte vi analysera alla intervjuerna ordagrant 

vilket kan ses som fel då vi inte heller kan lyssna om på intervjuerna. Däremot så 

kunde vi ändå se något positivt med detta. Eftersom att denna undersökning har en 

viss tidsgräns och transkribering sägs ta lång tid då kunde vi istället börja analysera 

intervjuerna direkt efter dem utförts. Det ska nämnas här att detta kan ha påverkat vårt 

resultat då vi kan ha missat något svar eller uppfattat något fel när vi gjort egna 

anteckningar. Detta är ingenting vi tror då vi var tre personer närvarande under 

intervjuerna och samtliga hörde samma saker, men chansen finns alltid då vi inte kan 

lyssna om på intervjuerna. 

En annan del, som Oates (2006) tycker man ska göra, är att ”säkerhets-kolla” 

informationen man får av respondenterna. Detta gjorde vi i form av fråga frågor som 

t.ex. “Tolkade vi dig rätt att…”, “Menar du att…”. Känslan var att även detta kunde 

vara lite ledande av oss intervjuare eftersom att deras svenska inte var jättebra så 

kanske de tänkte att vi vet bättre. Detta ledde i alla fall till att vi fick en bra kontakt 

med respondenterna, de kunde bekräfta våra anteckningar och vi kunde verkligen se 

på dem när vi förstått dem rätt. Hade vi istället tagit upp kontakten med våra 

respondenter ca en vecka efter gjorda intervjuer så kanske de hade ändrat på något 

svar då de hunnit tänka över intervjun och kommit på intressant information. 

En aspekt som kan ha påverkat resultatet var att vi hade under den första omgången 

intervjuer på SFI färre frågor och inte heller lika många följdfrågor. Vi fick en större 

bild av sammanhanget och gjorde dessa justeringar. Under andra omgången hade vi 
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fler frågor eftersom vi var mer förberedda på att deras svar blev väldigt korta och inte 

reflekterade över området. Vi hade flera följdfrågor inplanerade och var mer på 

respondenterna när vi inte var nöjda med svaren. Detta gjorde att andra omgången 

intervjuer fick mer djup än vad första omgången hade. Vi kände att vi fick mycket mer 

erfarenhet som intervjuare efter första omgången intervjuer. Vi tror att med dessa 

justeringar inför omgång två så fick vi ett resultat som varierade mer än om vi hade 

gjort våra intervjuer exakt likadana. Vi anser att detta var något positivt då vi fick 

bättre förståelse över respondenternas internetanvändning. Intervjuerna under den 

första omgången var fortfarande givande där vi kunde läsa ut bra information, och ta 

lärdom med oss till nästa intervjutillfälle.  
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4. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras vår empiri utifrån våra intervjuer med respondenterna och 

analyseras utifrån den tidigare forskningen gjord inom ämnet. Resultat och analys delas in 

i de fyra olika teman vi tagit fram. 

4.1. Tidigare erfarenheter från födelselandet 

Skillnaden mellan de internetanvändarna vi intervjuat syns tydligt när det kommer till 

deras erfarenheter innan de anlände till Sverige. Att det finns skillnader i hur ofta 

respondenterna använde internet i sitt födelseland är även intressant att notera, vissa av 

dem har haft direkt tillgång till internet i hemmet, medan andra har haft tillgång på annat 

vis t.ex. genom internetcaféer. Vi har också intervjuat personer som säger att de aldrig 

använt internet i födelselandet. Dessa olikheter kan innebära att det kan vara svårare för 

vissa människor att lära sig och hitta viktig information på internet. 

4.1.1. Resultat 

Sex av våra tio respondenter hade tillgång till internet i hemmet innan de anlände till 

Sverige. Alla dessa individer menade att de använde internet ungefär varje dag i 

födelselandet; exempelvis svarade A:7 att han använde internet 5 - 7 dagar i veckan, och 

A:8 sa att han var uppkopplad “24/7”. De typer av hemsidor som respondenterna använder 

sig av skiljer sig självklart, men olika sociala nätverk samt nyhets- och kunskapssidor var 

vanligt förekommande svar. Respondenten kallad A:2 beskrev sin internetanvändning i 

födelselandet som förtryckande. A:2 menar att han var rädd när han skulle ladda ner 

böcker via internet med ateistisk koppling (från exempelvis Bertrand Russell). Han 

beskrev också internet i Iran som hårt reglerat och censurerat; exempelvis var Facebook 

och Twitter blockerat enligt A:2, men han menade att det fanns vägar för att kringgå detta. 

 

Vi har även intervjuat invandrare som använt sig av internet i födelselandet, men inte hade 

tillgång till det i hemmet. Respondent A:1 besökte ett internetcafé som tog betalt per 

timme, ungefär en gång i månaden. Han tog sig dit när behövde internet och sa sig 

använda mestadels Wikipedia och Facebook under sina vistelser där.  En annan 

respondent, d.v.s. A:6, använde dator och internet för första gången i samband med studier 

på ett universitet i Turkiet. 
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A:3 och A:5 är de informanter som menade att de aldrig använde internet i sina respektive 

födelseländer. A:3 sa att hon aldrig använde internet i Irak, då hon bodde där under 

Saddam Husseins ledning och att internet då var förbjudet. A:3 flyttade senare till Dubai 

där hon studerade engelska och började arbeta som sekreterare. Där lärde hon sig att 

använda datorer och internet i samband med studierna. Hennes huvudsakliga användning 

var sedan i och med arbetet. A:5 använde aldrig internet i Iran, och använde det första 

gången när hon anlände till Sverige. Hon sa att hennes bror hade ett internetcafé, men att 

hon inte kunde gå dit. 

4.1.2. Analys 

Som vi sett kan internetanvändning skilja sig åt, beroende på vilket land man bor i. Vissa 

stater har censurerade nätverk och hård lagstiftning över vad man får och inte får göra på 

internet, så trots om man har tillgång till internet i sitt eget hem så kanske man inte känner 

sig säker när man använder det. Med det sagt så menade de flesta som hade tillgång till 

internet att upplevelsen var densamma som i Sverige. 

 

Alla har inte haft tillgång till internet hemma, kanske på grund av bristande infrastruktur 

eller att man helt enkelt inte har råd, men har använt det ändå på offentliga platser. 

O´Connell (2015) menar att användning vid internetcaféer kan ha effekt över vilka 

hemsidor man besöker. Detta är inget som A:1 kunde bekräfta då han använder samma 

hemsidor idag i Sverige som i Afghanistan. Att A:6 använde internet först i samband med 

studier skulle kunna ha att göra med den dåliga tillgången till internetuppkoppling i 

Turkiet eller på grund av ekonomiska faktorer. Detta är inget vi fick något direkt svar på, 

från respondenten, men som tidigare nämnt talar statistik (Eurostat, 2016) för att 

internetanvändningen är väldigt låg i Turkiet. 

 

Som vi sett är det inte alla som har haft tillgång till internet överhuvudtaget i sina 

respektive födelseländer, och att de kan finnas olika anledningar för det. Kabbar och 

Crump (2006) identifierade gällande att vissa, främst kvinnor, inte får eller känner sig 

bekväma med att använda internet på offentliga platser. Lagar och normer kan alltså göra 

att vissa människor i vissa länder inte får använda internet. Detta medför också att dessa 

personer kommer till ett nytt land helt utan kunskaper gällande hur man använder datorer 

och internet. Alam och Imran (2015) menar att detta kan leda till vad de kallar för “digital 

divided” mellan dessa invandrarna och den övriga populationen. 
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4.2. Internetanvändning i Sverige  

Avsnittet innan tog upp respondenternas internetanvändning från sina respektive 

födelseländer. I detta avsnitt tas deras nuvarande användning i Sverige upp. Bland annat 

på vilka enheter och hemsidor de oftast besöker på internet. I analysdelen jämförs också 

deras tidigare och nuvarande internetanvändning. 

4.2.1. Resultat 

Av de tio personer som vi har intervjuat säger sig alla använda internet dagligen nu i 

Sverige. Vissa menar dessutom att de är uppkopplade dygnet runt eller som A:2 uttryckte 

sig “Jag lever i internet nu”. På frågan om “Hur ofta använder du internet idag?” så 

svarade nästan alla med “Varje dag” eller “Alltid“. A:3 visade entusiasm och menade att 

hon tyckte det var “jätteroligt” att använda internet. 

 

Det respondenterna använder internet till skiljer sig självklart från person till person, men 

det finns också en hel del likheter. Nyhetssidor eller nyhetsappar är något som de flesta 

använder sig av dagligen. Facebook är också väldigt populärt bland alla, men appar som 

Instagram eller Snapchat används främst av de yngre tillfrågade. Vissa av respondenterna 

menar att de använder internet till att hålla kontakten med vänner och familj som inte bor i 

Sverige. Detta görs genom e-post, sociala medier eller andra meddelande-applikationer. 

A:10, exempelvis, sa att han använde applikationen “Whatsapp” för att kommunicera med 

sin familj som bor i Libyen. A:6 sa sig använda sin dator och telefon till olika syften, 

exempelvis använde hon sin telefon till att kolla Instagram och Snapchat medan datorn 

används mest till andra program som Adobe Photoshop. Vilka enheter respondenterna 

vanligen använder internet på är individuellt, men med det sagt så är någon typ av dator 

eller smartphone det vanligaste. Utöver dessa enheter nämnde A:10 att han också använde 

internet i sin smart-tv och A:1 använde en iPad. De flesta av respondenterna brukar 

internet på fler än en enhet, exempelvis har alla studenter på SFI tillgång till dator och 

internet på skolan och även en personlig smarttelefon där de har och använder tillgången 

till internet. 

4.2.2. Analys 

Våra informanter använder internet antingen lika ofta som i födelselandet, eller mer. Ingen 

av de vi intervjuat påstår sig använda internet mindre i Sverige. En av anledningarna till 
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detta var hur hög tillgängligheten av internet är i Sverige. Under 2015 var det endast 5% 

av Sveriges invånare mellan 16 - 74 års ålder som aldrig använt internet (Eurostat, 2016). 

Med denna statistik så är Sverige ett av de länder inom Europa som använder sig av 

internet i högst utsträckning. A:3 sa bland annat “Lättare att använda i Sverige då det finns 

mer internet, därför jag också använder internet mer” när vi frågade om deras 

internetanvändning hade förändrats. Tidigare har vissa, exempelvis A:3 och A:5, haft 

något slags hinder för att inte kunna använda sig av internet. Det kan ha varit lagar som 

hindrat, att man inte haft råd eller att det inte har varit accepterat av samhället. Alla dessa 

hinder försvann när man anlände till Sverige och respondenterna verkar på så vis snabbt 

ha visat ett stort intresse för att ta till sig den nya tekniken. 

 

Hur, eller rättare sagt på vilken enhet, respondenterna är uppkopplade på internet skiljer 

sig, som tidigare presenterats i resultatet. Att man använder mobil för sin 

internetanvändning blir som tidigare sagt allt vanligare, speciellt bland kvinnor 

(Internetstiftelsen, 2016). Om man ska jämföra respondenternas internetanvändning med 

övriga svenskar så kan man inte se några direkta olikheter. Enligt Internetstiftelsen (2016) 

så var Facebook det vanligaste sociala nätverket bland svenskar, detta var det även för de 

invandrare vi intervjuat. Detta används ofta, tillsammans med e-post och andra 

meddelandetjänster, för att upprätthålla kontakt med släkt som bor någon annanstans i 

världen. Vilket också överensstämmer med de som Mehra och Papajohn (2007) fann 

gällande den globala dimensionen av internetanvändande, och de Caidi et al. (2008) såg 

hos sina respondenter. 

4.3. Internet för Integration i Sverige  

Mycket av den tidigare forskningen menar att ICTs kan underlätta integrationen. Idag kan 

man ju göra så mycket på internet som kan hjälpa en att komma i ett nytt samhälle. I detta 

avsnitt kommer vi ta upp den internetanvändningen som respondenterna säger sig 

använda, och som vi anser kan främja integrationen när en individ kommer till och ska bli 

delaktig inom ett nytt samhälle. 

4.3.1. Resultat 

Respondent A:8 tog upp vikten av att ha tillgång till internet och att man nuförtiden kan 

göra allt där. Exempelvis hitta information, shoppa, söka jobb m.m. Han sökte för tillfället 
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efter både en ny lägenhet och ett jobb på internet. Även A:7 använde internet för att hitta 

jobb och han ansåg att Arbetsförmedlingens platsbank borde finnas tillgängligt på fler 

språk för att underlätta sökandet. Det var inte bara A:7 och A:8 som sökte arbete på 

internet utan även A:10 var för tillfället jobbsökande och A:9 nämnde att han använt 

arbetsförmedlingens hemsida. 

 

Vi kunde även se andra användningsområden som respondenterna gjorde på internet, t.ex. 

så menar A:7 att han för det mesta har engelska som språk på sina enheter, applikationer 

och de hemsidor han använder. På de hemsidor som man kan skifta från engelska till 

svenska brukar A:7 också ibland göra det. Anledningen till detta är att han ser det som ett 

sätt att lära sig det svenska språket bättre. Detta ser vi som ännu ett tecken på att deras 

internetanvändning har ökat och hur internet kan användas för att främja integrationen. 

A:8 använder även dator i sin utbildning där han spelar in lektioner och genomgångar för 

att lära sig bättre. När vi frågade “Vart använder du oftast internet?” så fick vi ett svar på 

vad han även använde dator till i skolan: “Mest hemma. Använder i skolan med, men mest 

till översättning. Kollar email. Spelar in till prov eller lektion, Audio eller video. I skolan 

använder jag dator men i hemmet använder jag mobil” A:8, se bilaga. 

4.3.2. Analys 

Det Alam och Imran (2015) kallar för “digital divide” var inget som vår empiri kunde 

bekräfta, vilket kan bero på vår relativt lilla respondentgrupp. En annan orsak kan vara att 

Caidi et al. (2008) menar att när invandrare kommer till “mitten steget” i deras integration 

så ökar användningen av ICT och internet. Alla våra respondenter anses kommit längre i 

sin integrationsprocess, de har t.ex. börjat lära sig det svenska språket och interagera 

socialt med samhället. Även på fritiden så försöker de förbättra sina kunskaper inom det 

svenska språket vilket var något som vi uppmärksammade med våra respondenter. Några 

av respondenterna söker/har sökt arbete genom arbetsförmedlingens hemsida efter 

ankomsten till Sverige. Detta är ett tecken på att respondenterna har kommit längre inom 

sina integrationsprocesser och blivit mer aktiva på internet/ICTs (Caidi et al., 2008). 
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4.4. Påstötta problem av användarna 

Vi har kollat på vad våra respondenter tycker vara svårast när det kommer till 

användandet av internet i ett nytt land. Frågor som exempelvis “tycker du att någon 

hemsida är lättare att använda än någon annan?”, har lett oss fram till detta resultat. 

4.4.1. Resultat 

Samtliga personer vi pratat med säger sig behärska internet, men att språket på vissa 

hemsidor kan ställa till problem. Vilket språk användarna väljer att ha på sina enheter och 

hemsidor är väldigt individuellt och varierar då en del hemsidor inte har speciellt brett 

urval av språk. Exempelvis: “Om hemsidan bara finns på svenska blir det svårt. Så när jag 

först kom till Sverige så var det väldigt svårt, jag fick googla och översätta hemsidorna till 

engelska” av A:3 och “Instagram använder jag, Snapchat, Google, Youtube. Använder en 

svensk blogg men tar längre tid. Jag sitter i Google translate och översätter, ibland 

lexikon.” av A:6. 

Majoriteten tycker att flera olika språk ska erbjudas. Vid frågan “Finns det några 

hemsidor du tycker borde erbjuda fler språkval än andra?” så svarade samtliga 

respondenter att de tyckte hemsidor/applikationer bör erbjuda flera språkval. I alla fall de 

stora internationella och “viktigare” hemsidor såsom t ex banker eller CSN, exempelvis 

“Arbetsförmedlingen, CSN tycker jag. Då blir de lättare att använda om inte alla kan 

svenska och engelska” menade A:7. 

 

“Det bör finnas flera språk tillgängliga på alla hemsidor, inte bara svenska, engelska, 

arabiska. Det finns inte persiska språket men arabiska är väldigt likt så jag använder det. 

När jag kom till Sverige så använde jag arabiska språket men jag försöker använda 

svenska. Jag blir bara bättre på det för varje dag” - A:5, se Bilaga. 

 

Språket var som sagt återkommande över många av intervjuerna. När vi ställde frågan och 

pratade om vad de ansåg svenska utvecklare borde tänka på när de designar en hemsida så 

var det några som ansåg att just språket var extra viktigt. A:9 ansåg dock att designen var 

något speciellt som lockade honom, “Bättre design för mig hehe. Har du sett Carlsberg? 

jag gillar den”. Han tyckte själv att så länge svenska och engelska fanns tillgängligt så var 

det inga svårigheter med användandet av hemsidor och applikationer. 
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4.4.2. Analys 

Vi har bara haft ett återkommande svar hos respondenterna gällande problem och 

svårigheter vid internetanvändning: språket. Detta problem uppstår när hemsidan endast 

finns tillgänglig på svenska, och beror på att vissa inte tycker att de behärskar språket bra 

nog samt att det tar för lång tid att sitta och översätta allt. Detta är ett genomgående tema i 

alla respondenternas svar, att de tycker att det är svårt att behärska de svenska sidorna på 

grund av bristande språkkunskaper. Detta var även något som Caidi et al. (2008) 

identifierade, att det största problemet till användandet av ICTs och internet har att göra 

med språket. Kabbar och Crump (2006) såg också detta som ett vanligt problem för 

nyanlända samt menade att fler språkval skulle göra information mer lättillgängligt. 
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5. Diskussion  
Vi lever idag i ett land där allt mer digitaliseras och tillgång till internet går från “bra att 

ha” till en nödvändighet. Att kunna använda internet och kringliggande teknologi gör livet 

så mycket lättare enligt oss, och vi kan inte tänka oss en vardag utan att kunna kolla 

busstabeller på internet, beställa mat eller att kunna Swisha en vän. Att då komma ifrån ett 

land där internet förbjudits eller inte används i den mån som vi gör i Sverige känns väldigt 

konstigt. Vart börjar man? Vad kan man göra på internet? Vet man ens vad internet är? Vi 

tycker inte det är speciellt konstigt att tidigare forskning har visat att nykomna invandrare 

inte riktigt vet allt som internet har att erbjuda. I vårt fall så hade våra tio respondenter 

kunskap om användningsområden på internet men så behöver inte fallet vara för alla.    

 

Vi har sett att det kan skilja sig från individ till individ i deras tidigare erfarenheter med 

internetanvändning. Alla har inte fått samma möjlighet att kunna använda dator och 

internet i samma utsträckning som vissa andra. Det har som tidigare nämnts funnits lagar 

och normer som stått i vägen. Vi tror att detta kan få konsekvenser som att vissa 

människor inte fått kunskaper om att ens använda datorer och internet. Detta i sin tur leder 

till att dessa människor inte kan ta del av tjänster och information effektivt. 

 

Vi ställer oss kritiska till att Internetstiftelsen inte genomför sina undersökningar med “har 

invandrarbakgrund” som attribut. Eftersom det leder till att vi som forskare inte vet 

särskilt mycket ifall det skiljer sig i internetanvändandet hos svenskfödda och 

utlandsfödda svenskar. Denna aspekt hade på förhand varit intressant att veta när vi gjorde 

våra intervjuer och analyser. 

 

Vi har i forskningsprocessen haft ett tänk gällande att kulturella skillnader inom 

interaktionsdesign kan vara ett problem beroende på vilka hemsidor en individ använder. 

Detta är något som inte har blivit tydligt. Vi hade exempelvis två individer från Syrien där 

språket är arabiska, de skriver och läser från höger till vänster. Våra förutfattade meningar 

var då att deras största svårighet med användningen av svenska hemsidor skulle vara att 

de är spegelvända men det var ingenting de tog upp eller reflekterade över. Detta kan ha 

att göra med om en individ har kunskap om engelska så kanske man också har erfarenhet 

från den klassiska interaktionsdesignen som finns. Exempelvis med loggan uppe till 

vänster följt av meny till höger eller under loggan. Dock så var det ändå språket de hade 

problem med, precis som de flesta andra.  
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Regeringen (2016) tar upp viktiga riktlinjer för att motverka segregation och istället 

främja integration för invandrare. De ser arbete som nyckeln till att dessa människor ska 

etableras i Sverige. Att få chansen till arbete bidrar även till att man får ett större socialt 

nätverk samtidigt som man ständigt får arbeta på sina kunskaper i det svenska språket. Här 

är ICTs ett bra verktyg eftersom att man som nyanländ kanske inte känner sig bekväm 

med att gå runt till företag och söka jobb. Istället kan man göra det på datorn hemifrån. 

Det som blir paradoxalt i det hela är att arbetsförmedlingens hemsida inte tillhandahåller 

andra språk än svenska i sina jobbannonser, och därför gör det svårare för icke 

svensktalande att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Nästan alla våra respondenter tycker att svenska IT-system bör vara flerspråkiga, att 

svenska och engelska inte är tillräckligt. Det på grund av att det finns så många i Sverige 

som inte kan varken svenska eller engelska. Visst skulle tillgängligheten och 

användbarheten öka ifall man kunde använda en hemsida på det språket man själv 

föredrar. Huruvida detta är möjligt är dock svårt att avgöra, då det sägs finnas mellan 6000 

- 7000 olika språk i världen. Vilka språk ska man då välja? Är det ens möjligt att ha med 

alla? Däremot finns det Google Translate som kan hjälpa till med översättningen även om 

en sida inte tillhandahåller ett språk från början. En till fråga man kan reflektera över är 

huruvida detta hjälper eller bromsar integrationen. Att kunna det svenska språket kan ses 

som en viktig del för etableringen av nyanlända, och att kunna hämta information på nätet 

kan ses som en “morot” för att lära sig. Vad vi studenter tycker i frågan lämnas osagt, då 

vi försöker hålla oss så objektiva som möjligt. Vi känner bara att det är vår uppgift att 

tillhandahålla dig som läsare olika perspektiv på samma fråga. 
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6. Slutsats & Bidrag 
I och med denna uppsats har vi fått fram en stor variation svar och genererat ny kunskap 

gällande hur internetanvändningen ser ut hos invandrare till Sverige. De respondenter vi 

har intervjuat använder internet i lika stor utsträckning som svenskar utan 

invandrarbakgrund. Internet används för nyheter, sociala medier och kommunikation 

mellan vänner och familj. Några använder även hemsidor med syftet att hitta ett jobb eller 

boende, respondenterna anses använda internet i stor utsträckning. Vilka sidor eller appar 

som användes varierade mycket från individ till individ, men exempelvis Facebook var en 

sida som i princip alla använder sig av. 

 

Vi har sett att det kan skilja sig en hel del i de förkunskaper invandrare har med internet 

från sina tidigare länder. Vissa har tidigare haft begränsningar som gjort att deras 

internetanvändning inte var lika stor som andras. Respondenternas internetvanor har 

antingen ökat eller stannat på samma nivå som tidigare inom deras hemländer. En av 

anledningarna till deras ökande är att internet är väldigt lättillgängligt inom Sverige, och 

att hinder i form av t.ex. lagar eller normer försvunnit. Vi har även observerat att 

respondenternas största problem med internet, hemsidor och applikationer har att göra 

med språket inom dessa. Detta ses som ett stort problem då lättillgänglig information om 

samhället inte kan införskaffas då många hemsidor endast finns på ett språk man inte 

behärskar. Eftersom det finns skillnader i förkunskaper som invandrare har när de kommer 

till Sverige kan även många ha svårigheter med att använda datorer och internet.  

 

Inom vår informationssökning av tidigare forskning inom dessa områden så var det svårt 

att hitta liknande studier inom Sverige. Vi tycker det skulle vara intressant om vi hade 

lyckats hitta ytterligare 30 - 40 respondenter för att kunna göra mer generaliserande 

antaganden, då vi i vår studie inte kan säga att en individ från ett land kan representera 

hela befolkningen. Vi ser gärna att forskare i framtiden fortsätter samma spår i antingen en 

större skala med fler respondenter eller gör olika fallstudier med invandrare från ett och 

samma land. Det skulle vara intressant att studera detta kvalitativt för att se hur kön, ålder 

och utbildning påverkar användandet. Vår studies respondenter har kommit längre i deras 

integrationsprocesser så vi anser det intressant att genomföra en studie med helt nyanlända 

personer, för att se ifall dessa har annorlunda syn och användningsvanor, än de som bott i 

Sverige ett tag. 
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Bilagor: 
 

A:1 

Respondent: Användare_1-28/11/16.  

Starttid: 10:53. 

Sluttid: 11:36.  

Intervjutid: ca 43 min, via Facebook. 

Frågor Analys 

Hur ofta du dig av datorer och internet? t.ex 

varje dag eller några gånger i veckan? 
• Varje dag 

- 

Är det mest med via dator eller via telefon eller 

annat? 
• Dator, telefon och ipad 

Dator, telefon och 

ipad. 

Vilka hemsidor besöker du mest? 
• Wikipedia Och CNBC 

Wikipedia och cnbc. 

Vilka språk använder du dessa hemsidor mest 

på? 
• Svenska och engelska 

Svenska och 

Engelska. 

Du ser inga svårigheter med att använda dessa 

hemsidor? exempelvis om du nån gång har 

tänkt på något konstigt eller om något på 

hemsidan skulle vara på ett annat sätt? 
• Nej 

-  
 

På telefonen och iPaden, vilka appar använder 

du mest? 
• iPad jag använder mest dokument, 

Facebook, youtube och översätt. I 

telefonen instagram, snapchat, Spotify 

Ipad - dokument, 

facebook, youtube och 

translate appar. 

Telefon - instagram, 

snapchat och spotify. 

Finns det något du tycker är svårt med dessa 

appar?  
• Nä 

- 

Hur länge har du varit i sverige och varifrån 

kom du? 
• Jag kommer från Afghanistan och jag har 

varit i Sverige typ 2 och ett halv år. Nästan 

3 år. 

Afganistan, 2.5 år 

sedan. 

Hade du tillgång till internet i Afghanistan? 
• Nä. 

Inget internet i 

hemmet. 
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Så då använde du internet första gången när du 

kom till sverige? 
• Jag har använd innan i ententerklub. Varje 

en timma man betalar pengar Men jag hade 

inge enternet hemma 

Han hade besökt 

internet-cafe i 

Afghanistan. 
 

 

 

Kommer du ihåg ungefär hur ofta du besökte 

ett internetcafé i Afghanistan? 
• Inte så ofta. Ibland när jag behövde 

internet. Nån gång i månaden.   

Nån gång i månaden. 

Kommer du ihåg vilka hemsidor du använde 

då? t.ex. om det var nyhetssidor eller spel eller 

något annat? 
• Facebook, och Wikipedia mest 

Använde ungefär 

samma hemsidor i 

Afganistan som här i 

Sverige. 
 

 

 

Så ungefär samma som nu? 
• Mm 

- 

När du först kom till sverige, var det några 

hemsidor som du blev tillsagd att använda? t.ex 

migrationsverkets eller i skolan eller nå? 
• Jag tror använd några i skolan men jag vet 

inte vilken var 

Några i skolan men 

inga han minns. 

Kommer du ihåg om du tyckte de var nå 

svårigheter med att använda de? 
• Nä. Det var inga svårigheter 

- 

Tycker du att svenska hemsidor bör ha många 

olika språkval eller tycker du det räcker med 

svenska och engelska? 
• Jag tycker att ha många olika språkval 

eftersom jätte många är från en annan land 

Många språkval bör 

finnas, då många i 

Sverige inte kan 

svenska. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:2 

Respondent: Användare_2-5/12/16.  

Starttid: 15:17.  

Sluttid: 16:32.  

Intervjutid: ca 75 min, via Facebook. 

Frågor Analys 
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Var kommer du ifrån och hur 

länge har du varit i Sverige? 
• Jag kommer ifrån Iran. Och 

jag kommer på 11 November 

förre året. 

Han kommer ifrån Iran och har bott 

i Sverige i ca 1 år.  

Hade du tillgång till dator och 

internet i Iran? 
• Ja. 

- 

Ungefär hur ofta använde du 

internet där? 
• På natten ungefär varje natt. 

Första gången jag använde 

internet tio år sedan. På min 

mobil.  

Han hade tillgång till dator och 

internet i Iran där han använde det 

ca varje dag.  

Hur ofta använder du internet i 

Sverige? 
• Alltid nu. Jag lever i internet 

nu. 

I Sverige, menar han, att han alltid 

använder internet. 

Vilka hemsidor besöker du oftast? 
• Facebook, insta och kunskaps 

sidor och porn också.  

- 

Var de ungefär samma typer av 

hemsidor du använde i Iran? 
• I Iran internet är jätte svag 

och facebook och Twitter är 

låst(stängd). Men där också 

kunde oss öppna de här låsta 

sidor. Jag bodde också två år i 

Pakistan. Ca tre år. Men i 

Pakistan var internet starkare. 

Och andra regler till att 

använda nät. 

Han pratar om att internet i Iran är 

statligt kontrollerat med strikta 

regler. Han menar också att 

internethastigheten i Iran var 

långsamt, och att den var snabbare i 

Pakistan.  

Finns de några hemsidor som du 

använde då, som du inte använder 

nu längre? 
• Jag vet inte. Alltid jag söker 

på Google. Ungefär för 6 år 

sedan hemsidor var på annan 

form och nu är andra. Där jag 

hade rädd att använda och 

lådor*. 
 

*han menar. loada eller ladda ner. 

Han menar att han söker efter de 

mesta på google och håller därför 

inte koll på vilka sidor han besökt. 

Också de att hemsidor uppdateras 

och designas om, gör det svårt för 

honom att svara på frågan. Han 

avslutar med att säga att han var 

rädd för att ladda ner saker i Iran. 
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Förlåt förstod inte riktigt de sista 

där. 
• Där har en diktator regler och 

jätte mycket islamister regler. 

Där jag lade* flera böcker, till 

ex Bertrand Russell, de 

böcker var mycket farligt.  
 

*han menar: ladda ner. 

Han utvecklar sitt svar och menar 

att islamist-regler i Iran gjorde att 

han kände sig rädd när han laddade 

ner böcker med ateistisk koppling. 

Du var alltså rädd över att 

använda vissa hemsidor?  
• Ja precis. 

- 

Men de är du inte nu när du bor i 

Sverige? 
• Ibland, muslims ideér är mot 

mig. Jag kan inte prata på alla 

saker bland muslims 

människor, det är mycket 

farligt att jag säga “jag tror 

inte på gud”.  

Han menar att han inte kan prata 

om sin egen världsbild bland 

muslimer.  

Om vi går tillbaka till hemsidorna 

du använder. Har du upptäckt 

något problem eller något du 

tycker är svårt med de 

hemsidorna? 
• Nä, problem dess tid varje 

dag blir nya. Och jag vet inte 

nu vad menar du att problem. 

I Iran många sidor är låst men 

flera människor också 

använda de. Jag låda* flera 

böcker på 4 shared sida dess 

tid och dela jag de böcker på 

mina kompisar och vänner 

och blivit problem till mig. 

Nät där är på kontroll. Men 

idag använder flesta 

människor i Iran på 

instagram. Och på telegram.  
 

*han menar: loda eller ladda ner. 

Han säger att han laddade ner 

böcker i Iran som han skulle dela 

med kompisar och att det blev ett 

problem för han. Vidare menar han 

att trots den statliga kontrollen av 

internet så är det många personer 

som kringgår den. Han menar att de 

flesta människor i Iran idag 

använder instagram och telegram. 

Tror du internet i Iran är på väg 

att bli mer öppet? 
• Jag vet inte vad framtiden blir 

och vad blir politiker och 

- 
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politiker över Iran och 

mellanöster. Iallafall bli öppet 

men inte nu. 

Vilket språk använder du på 

facebook? 
• Jag skrev ofta persiska men 

jag kan läsa urdu också. Urdu 

är Pakistans språk. Idag på 

svenska. Jag vill lära och alla 

är nu på svenska, iallafall jag 

försöker.  

Förr använde han persiska och urdu 

som språk på facebook. Idag 

använder han det på svenska. 

Tycker du svenska hemsidor bör 

ha flera språkval? 
• Om blir så det är bra, men jag 

läste inga svenska hemsidor.  

Han anser att det vore bra, trots att 

han själv inte använder några 

svenska hemsidor.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:3 

Respondent: Användare_3-06/12/16. 

Starttid: 10.36.  

Sluttid: 10.52.  

Intervjutid: ca 16 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån? 
• Irak, bott 7 år i Sverige. Flyttade när 

Saddam var president och det fanns inte 

internet tillgängligt över huvudtaget. 

Kommer ursprungligen från Irak. Hon 

flyttade därifrån när Saddam hussein var 

president och då fanns det inget internet 

tillgängligt.  

Hur gammal är du? 
• “** år, var ** när jag kom hit”. 

Hon är mellan 41-46 år gammal. 

Hade du tillgång till dator och internet i 

Irak? 
• Nej, det var förbjudet. 

- 

Hur ofta använde du dig av 

datorer/internet? 
• Aldrig i Irak. Började lärde mig 

använda internet när jag flyttade till 

Dubai. Läste engelska där och då 

använde jag datorer. Jag jobbade även 

som sekreterare på ett företag och då 

användes dator i jobbet. När jag 

använde dator i Dubai så var 

användandet av dator och internet 

genom jobbet. 

Första gången hon använde internet var 

efter hon flyttade till dubai. Då läste hon 

engelska språket och fick använda 

internet inom studierna. Hon jobbade 

även som sekreterare på ett företag där så 

användandet av dator och internet skedde 

igenom skolan och jobbet. 
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Hur ofta använder du dig av 

datorer/internet nu? 
• “Varje dag nästan. Det är jätteroligt 

tycker jag”. 

Varje dag. 

Vilka hemsidor använder du ofta? 
• Inga speciella hemsidor. Använder 

hemsidor när jag kollar nyheter, 

facebook, vill läsa m.m. 

Hon säger att hon inte har några speciella 

hemsidor som hon besöker ständigt men 

några hon använder är nyhetssidor och 

facebook. Ibland används hemsidor i 

syftet av att hon vill läsa. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• “Hemsidorna jag använder nu är lätta 

att använda”. 

Hon upplever inga problem med att 

använda dessa hemsidor idag. Däremot 

tyckte hon det var svårt ibörjan. 

Vilket språk använder du dessa hemsidor 

på? 
• När jag läser tidningar så är det 

blandade språk så som engelska, 

svenska, arabiska m.m. 

På dessa hemsidor använder hon blandade 

språk, det kan vara engelska, svenska, 

arabiska. 

Vilka applikationer använder du?  
• “Jag har facebook i mobilen. Också 

några andra men dom använder jag 

inte. Bara ibland”. 

- 

Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika 

språk eller tycker du att engelska räcker? 
• Hemsidor och appar bör ha flera språk 

än svenska och engelska. Detta har 

blivit bättre med tiden. 

Hon tycker hemsidor och applikationer 

ska ha flera språk att erbjuda. Detta har 

blivit bättre med tiden säger hon också. 

Har dina användningsvanor förändrats 

sedan du kom till Sverige? 
• “Lättare att använda i Sverige då det 

finns mer internet, därför jag också 

använder internet mer”. 

Hennes användningsvanor har förändrats 

sedan ankomsten till Sverige och det är 

mest i hur ofta hon använder internet. 

Hon tycker det är bra att internet är 

lättillgängligt för att då kan man använda 

de lite överallt. 

Något övrigt du vill tillägga? 
• “Om hemsidan bara finns på svenska 

blir det svårt. Så när jag först kom till 

sverige så var det väldigt svårt, jag fick 

googla och översätta hemsidorna till 

engelska”. 

När en hemsida endast finns i svenska 

kan hon uppleva problem med att förstå 

all information. Hon brukar då få sitta och 

översätta hemsidorna i 

översättningsprogram. Detta tar längre tid 

och kan vara frustrerande. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:4 
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Respondent: Användare_4-06/12/16.  

Starttid: 10.58.  

Sluttid: 11.11.  

Intervjutid: ca 13 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån? 
• Australien, Bott i Sverige i 9 månader. 

Hon kommer från Australien och har varit 

i Sverige i 9 månader. 

Hur gammal är du? 
• * år, * när jag kom till Sverige. 

Hon är mellan 36 - 41 år. 

Hade du tillgång till dator i Australien? 
• “Ja det hade jag”. 

Hade tillgång till dator under sin tid i 

Australien. 

Hade du tillgång till internet i Australien? 
• “Jag hade tillgång till internet i 

australien”. 

Hade tillgång till internet under sin tid i 

Australien. 

Hur ofta använde du dig av 

datorer/internet i Australien? 
• “Använde internet och datorer varje 

dag”. 

Varje dag i Australien 

Hur ofta använder du dig av 

datorer/internet nu? 
• Varje dag, samma nu. Mina 

användarvanor har inte förändrats 

sedan jag kom till Sverige. 

Varje dag i Sverige, hennes vanor har 

varken ökat eller minskat. 

Vilka hemsidor använder du ofta? 
• Använder facebook, australien 

nyhetssidor t ex ABC, Lärarens blogg, 

ibland läser jag svenska nyhetssidor, 

hemsida som kallas local.se 

Hemsidor som hon oftast använder är 

facebook, nyhetssidor från 

Australien(ABC något), lärarens blogg 

och även ibland svenska nyheter online. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• Ja, jag har inga svårigheter att använda 

dessa hemsidor/applikationer. 

Hon säger att hon inte har några problem 

när det kommer till användandet av dessa 

hemsidor. 

Vilket språk använder du dessa hemsidor 

på? 
• “På dessa hemsidor använder jag 

engelska, jag försöker använda 

svenska men får översätta”. 

När hon använder dessa hemsidor 

använder respondenten det engelska 

språket. Hon försöker ha svenska för att 

lära sig men det är svårt och hon får 

översätta. 

Vilka applikationer använder du? 
• facebook, instagram, 

nyhetsapplikationer, horoskop 

Applikationer som hon använder är 

facebook, instagram och 

nyhetsapplikationer. 
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Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika 

språk eller tycker du att engelska räcker? 
• Jag tycker många språk bör vara 

tillgängliga på dessa hemsidor/appar 

för att det är väldigt många som pratar 

olika språk. 

Hon tycker att flera 

hemsidor/applikationer ska ha flera 

språkval att tillgå än svenska och 

engelska. Hon säger även att detta är 

viktigt då inte alla kan dessa språk. 

Har dina användningsvanor förändrats 

sedan du kom till Sverige? 
• Nej, de ser likadana ut. 

//Detta var ingenting hon reflekterade 

speciellt mycket över eller så ville hon 

inte. 

Ser du några skillnader på svenska 

hemsidor contra hemsidor från Australien? 
• “Nej, jag tycker de ser likadana ut”. 

Hon ser ingen märkvärdig skillnad på 

hemsidor i från Sverige gentemot 

hemsidor i från Australien. 

Något övrigt du vill tillägga? 
• Nej. 

- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:5 

Respondent: Användare_5-06/12/16.  

Starttid: 11.17.  

Sluttid: 11.31. 

Intervjutid: ca 14 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån? 
• “Mitt namn är **** kommer från Iran, kom 

till sverige för 5 år sedan. Jag gifte mig för 6 

år sedan och flyttade till Sverige när jag fick 

tillstånd”. 

Hon kommer ifrån Iran och har bott 

i Sverige i 5 år. 

Hur gammal är du? 
• “** år när jag kom till sverige, ** nu”. 

             

Hon är mellan 31-36 år gammal 

idag. 

Hade du tillgång till dator och internet i Iran? 
• Jag använde aldrig internet och dator när jag 

bodde i Iran. I Iran fick kvinnor inte göra allt. 

Det blev bättre efter jag flyttat. Min bror hade 

it-cafe men jag kunde inte gå dit. Men det är 

bättre nu, nu får alla använda internet i Iran. 

Hon menar att hon aldrig använder 

datorer eller internet i Iran pga av 

hennes kön, men att det är bättre i 

Iran nu. Hennes bror ägde ett 

internet-cafe men dit var hon inte 

välkommen. 

Då använde du internet första gången när du kom 

till Sverige? 
• “Ja precis”. 

- 
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Fick du hjälp av någon att lära dig att använda 

datorer och internet?  
• Min man kunde så han hjälpte mig mycket i 

början. Sen lärde jag mig själv eftersom. 

Fick hjälp att lära sig att använda 

datorer och internet av sin man 

samt genom “trial and error”.  

Har du tillgång till datorer och internet där du 

bor idag? 
• “Nu har jag internet och dator och använder 

väldigt mycket hemma”. 

Idag har hon dator och internet i sin 

bostad och använder det väldigt 

mycket. 

Hur ofta använder du dig av datorer/internet? 
• “Nu varje dag”. 

- 

Vad använder du internet till? 
• Mest använder jag mina barns dagis hemsida 

där jag kan kolla vad de gör, vad de äter osv. 

Men också google, nyhetssidor för iran och 

sverige. Jag tittar också på svenska youtube. 

Och Sfis hemsida. 

Hon använder mestadels internet 

till barnens dagis-hemsida, men 

även för att läsa nyheter och saker 

relaterade till hennes utbildning. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• “Det var svårt att använda dessa i början 

men har blivit mycket bättre”. 

Hon tyckte de var svårt att använda 

sidorna i början, men menar att hon 

har lärt sig nu.  

Vilket språk använder du dessa hemsidor på? 
• “Svenska ibland, men jag förstår inte allt. 

När jag tittar på youtube så skriver jag på 

persiska. Jag använder arabiska mest på de 

hemsidorna jag använder”. 

Hon använder mestadels arabiska 

på de hemsidor där de går. Ibland 

svenska men menar att det kan vara 

svårt att förstå ibland.  

Vilka applikationer använder du ofta? 
• Jag vet inte. Inga appar tror jag, mest mail 

som jag skickar till olika personer. 

- 

Tycker du att det är viktigt att svenska 

hemsidor/applikationer har många olika språk 

eller tycker du att engelska räcker? 
• “Det bör finnas flera språk tillgängliga på 

alla hemsidor, inte bara svenska, engelska, 

arabiska. Det finns inte persiska språket men 

arabiska är väldigt likt så jag använder det. 

När jag kom till sverige så använde jag 

arabiska språket men jag försöker använda 

svenska. Jag blir bara bättre på det för varje 

dag”. 

Hon vill se ett större flertal olika 

språkval på alla hemsidor. Hon 

menar att de sällan finns persiska 

som val och att hon då blir tvungen 

att använda arabiska. Hon försöker 

också att använda svenska mer och 

mer i samband med att hon blir 

bättre i språket.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:6 

Respondent: Användare_6-06/12/16.  

Starttid: 11.36. 
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Sluttid: 11.51.  

Intervjutid: ca 15 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån? 
• Jag kommer från turkiet och har varit i sverige ca 

2 år 

- 

Hur gammal är du? 
• ** nu och ** år när jag kom till sverige 

Hon är mellan 21-26 år idag och 

kom till Sverige för 2 år sedan. 

Hade du tillgång till dator i ditt hemland? 
• “Jag läste universitet i turkiet och använde dator 

där, har en ganska bra datorvana”. 

Hon använde dator först i och 

med att hon började plugga på 

ett universitet i Turkiet.  

Hade du tillgång till internet i Turkiet? 
• Innan jag läste universitetet använde jag inte 

internet och dator. Jag har inte tid att använda så 

mycket dator i Sverige. 

Hon hade inte heller tillgång till 

internet innan hon börja studera.  

Hur ofta använder du dig av datorer/internet? 
• Använde bara dator/internet när jag läste på 

universitetet. Nu i sverige använder jag inte 

internet så mycket i datorn, men använder datorn 

till photoshop. Använder internet i mobilen varje 

dag nästan. 

Hon menar att hon använder 

datorn mindre i Sverige, men 

däremot så använder hon 

internet i telefonen i stort sett 

dagligen.  

Har du tillgång till datorer och internet där du bor? 
• “Jag har en personlig dator hemma”. 

- 

Vilka hemsidor använder du ofta? 
• “Instagram använder jag, snapchat, google, 

youtube. Använder en svensk blogg men tar 

längre tid. Jag sitter i google translate och 

översätter, ibland lexikon”. 

Hon använder mestadels 

sociala-nätverk och andra 

nöjesidor, men menar att hon 

också använder internet till att 

översätta svårare ord för att lära 

sig bättre svenska. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• “Ja om de är på turkiska”. 

- 

Vilket språk använder du dessa hemsidor på? 
• “Jag använder det turkiska språket, jag har svårt 

att använda det svenska språket”. Svårigheten 

med att använda hemsidor är språket, det går men 

tar längre tid. När jag kollar videos på andra 

språk så har jag svenska undertexter. 

Hon tycker det att det tar längre 

tid att använda en hemsida om 

de inte finns turkiska som 

språkval.  

Vilka applikationer använder du ofta? 
• Instagram och snapchat, applikationer är lätta att 

använda om de är på turkiska. 

- 
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Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika språk eller 

tycker du att engelska räcker? 
• Hemsidor bör finnas i flera språk. Svenska 

hemsidor/applikationer bör finnas i flera språk. 

Det är bra då man kan lära sig flera språk och 

vissa kanske inte kan svenska. 

Hon skulle föredra ifall alla, 

inte bara svenska, hemsidor och 

applikationer erbjöd ett flertal 

språkval.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:7 

Respondent: Användare_7-15/12/16. 

Starttid: 09.16.  

Sluttid: 09.38.  

Intervjutid: ca 22 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån? 
• USA, colorado 

Kommer från USA, delstaten 

Colorado 

Hur gammal är du? 
• “** år”.  

Han är mellan 16-21 år gammal. 

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
• ** när jag kom till Sverige, 4 månader sen. 

Bott i Sverige i 4 månader. 

Hade du tillgång till egen dator i USA?  
• “Ja”. 

- 

Hade du tillgång till eget internet i USA?  
• “Ja det med”. 

- 

Hur ofta använde du dig utav dator/internet i USA? 
• Ca varje dag. 5-7 gånger i veckan. 

Han använde sig av 

dator/internet ungefär varje dag, 

5-7 gånger i veckan i USA. 

Har du tillgång till datorer och internet där du bor? 
• “Ja jag har en dator hemma”. 

- 

Hur ofta använder du internet?  
• Varje dag nu, samma som i USA. 

Använder internet i samma 

utsträckning som i USA, varje 

dag. 

Vart använder du oftast internet? (ex, 

Hemmet/Skola…) 
• Oftast i hemmet. 

- 

Vad gör du på internet då? 
• “Studerar, Pratar med vänner från andra länder 

och spelar spel”. 

Använder internet till att studera, 

prata med vänner från andra 

länder och spela spel. 
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Tycker du det är roligt att använda internet?  
• “Ja”. 

- 

På vilken slags enhet? (Dator/Mobiltelefon)  
• Mest dator, och ibland på telefonen. 

- 

Vad använder du för språk på dina enheter? T ex 

dator eller mobil.  
• “Engelska”. 

- 

Vilka hemsidor använder du ofta?  
• Ekonomi, youtube, skype. Pratar med kompisar 

på skype medans vi spelar. Och ibland även när 

vi inte spelar. 

Han använder sig av hemsidor 

om ekonomi, youtube och skype. 

Tycker du dessa är lätta att använda?  
• “Ja”. 

- 

Vilket språk använder du dessa hemsidor på?  
• Engelska 

Använder hemsidor på engelska 

istället för svenska. 

Använder du fortfarande några hemsidor som du 

använde när du bodde i USA?  
• Samma som i USA, lite mer akademi nu 

Använder samma hemsidor som 

i hemlandet, fast lite mer 

akademiska sidor nu. 

Tycker du att det är några hemsidor som är tråkiga 

att använda?  
• Nej, inte direkt. om de var tråkiga skulle jag inte 

använda de. 

Anser att inga hemsidor är 

tråkiga, hittar han en tråkig 

hemsida så använder han den 

inte. 

Använder du några Svenska hemsidor?  
• Inte så ofta. Ibland Handelsbanken, prisjakt. 

Använder inte svenska hemsidor 

så ofta. Bara handelsbanken och 

prisjakt. 

Använder du dig av några statliga hemsidor? (ex. 

Försäkringskassan/Transportstyrelsen)   

• “Vet inte. Jo csn för att söka bidrag”. 

Han använder sig utav CSN för 

att söka studiebidrag. 

Har du sökt något jobb via internet i Sverige?  
• “Nej”. 

- 

Använder du några banktjänster via internet i 

Sverige? 
• Handelsbanken. 

- 

Vilket språk använder du på dessa hemsidor?  
• “Svenska har jag haft för att det är bra att träna. 

Ibland ändrar jag”. 

Tränar på svenska genom att 

använda svenskt språk på 

hemsidor, men ändrar till 

engelska ibland. 
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Tycker du det är lätt att förstå vad de säger?  
• Ibland, specifika ord är lätta vissa är svåra. Då 

använder jag translate. 

Tycker det är lätt att förstå 

svenska ibland. Använder sig av 

översättning för svåra ord. 

Tycker du att det fanns några svårigheter med 

användningen av dessa  hemsidor? 
• Nej, språket kan vara svårt. 

Språket kan vara svårt att förstå 

på vissa hemsidor. 
 

Vilka applikationer använder du ofta? 
• Steam på dator, Spotify, skype. På telefonen: 

google note, google translate 

Använder sig av Steam och 

Spotify på datorn. Google note 

och Google translate på 

telefonen. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• “Yes”. 

- 

Vilket språk använder du dessa applikationer på? 
• “Engelska på dom också”. 

- 

Är det någon applikation som inte kräver internet i 

din användning? T ex kalender, miniräknare, 

anteckningar  
• Adobe photoshop, steam funkar utan internet, 

eclipse. 

Han använder sig av Photoshop, 

Steam och Eclipse som inte 

kräver internet. 

Använder du dator i din utbildning?  

På vilket vis?  
• Nej inte egen, i klassen ibland för lektioner. 

Använder ibland dator på 

lektionerna. 

Spelar du några spel på din dator eller mobiltelefon? 
• “Ja. På min dator hemma”. 

Spelar spel på sin dator hemma. 

Om ja. Hur ofta då?  
• Sällan men mer på helger. Ibland cs:go, 

civilisation, minecraft. 

Spelar inte så ofta, mest på 

helger. 

Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika språk eller 

tycker du att engelska räcker? 
• Flera språk om det är viktiga saker, typ bank. 

Han tycker att hemsidor ska ha 

flera språk att tillgå, speciellt om 

det är viktig information eller om 

hemsidan har en bred målgrupp. 

Finns det några hemsidor du tycker borde erbjuda 

fler språkval än andra?  
• De lite större och viktigare sidorna. 

- 
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Om ja, har dina användningsvanor förändrats sedan 

du kom till sverige? 
• Nej, samma som i Colorado. 

Han ser inte någon förändring i 

sina vanor sedan ankomsten till 

Sverige. 

Vad tror du är anledningen till det?   
• “Vet inte”. 

Anledningen till det vet han inte 

riktigt. 

Ser du några skillnader i svenska contra 

amerikanska hemsidor? 
• Nej, i stort sätt likadana. 

- 

Ser du några skillnader i svenska contra 

amerikanska applikationer? 
• Nej samma där. 

 

- 

Finns det något svenska utvecklare borde tänka på 

när dom designar hemsidor för att göra dom 

roligare att använda?  
• “Vet inte. Grafisk design kanske.” 

Han tycker att svenska 

utvecklare ska fokusera lite extra 

på grafisk design. 

Har du något övrigt att tillägga?  
• Nej. 

- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

A:8 

Respondent: Användare_8-15/12/16.  

Starttid: 09.42.  

Sluttid: 10.03.  

Intervjutid: ca 21 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån, och hur gammal är du? 
• Jag är från Syrien, och är ** år.  

Han kommer från Syrien och är 

mellan 31-36 år gammal. 

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
• “Jag kom hit 6 månader sedan, min fru är 

svensk. Det är därför jag kom hit”. 

Han har bott här i ett halvår och 

flyttade hit för att hans fru är från 

Sverige. 

Hade du tillgång till egen dator och internet i 

Syrien?  
• “Ja precis.” 

Han hade tillgång till både egen dator 

och eget internet när han bodde i 

Syrien. 

Hur ofta använde du dig utav dator/internet?  
• “24/7, jag är alltid online.” 

Han menade att han använde internet 

hela tiden i Syrien och att han också 

använder internet hela tiden idag i 

Sverige.  



15 
 

Kom du snabbt i kontakt med internet när du 

anlände till Sverige? 
• Ja min fru hade redan internet. 

Eftersom hans fru redan hade internet 

så fick han tillgång till de så fort han 

kom till Sverige. 

Har du tillgång till datorer och internet där du 

bor?  
• Hela tiden på dator eller mobil där jag bor. 

Har tillgång till dator och internet där 

han bor idag.  

Hur ofta använder du internet idag? 
• “Också 24/7”.  

Hela tiden. Tillgången till internet är 

konstant då respondenten har internet 

i mobil. 

Vart använder du oftast internet? (ex, 

Hemmet/Skola…)  
• “Mest hemma. Använder i skolan med, 

men mest till översättning. Kollar email. 

Spelar in till prov eller lektion, Audio eller 

video. I skolan använder jag dator men i 

hemmet använder jag mobil”. 

Använder oftast internet hemma där 

han surfar via mobilen. Han använder 

mest dator i skolan. 

Vad gör du på internet då? 
• Nu jag söker lägenhet och jobb på internet. 

Letar även information om nyheter och 

fotbollsresultat. 

Han menar att han använder internet 

till att söka efter jobb och en ny 

lägenhet. Han använder också internet 

för att hålla sig uppdaterad om nyheter 

och fotbollsresultat. 

Tycker du det är roligt att använda internet?  
• “Ja precis, internet är jätteviktigt i alla 

saker, du kan shoppa, hitta information om 

alla saker. Eller också marketing, jobb och 

annat”.   

Han tycker det är både roligt och 

väldigt viktigt. Man kan shoppa, hitta 

information, söka jobb. Man kan göra 

väldigt mycket. 

På vilken slags enhet? 
• Dator och mobil. 

- 

Vad använder du för språk på dina enheter?  
• Engelska och arabiska. Snart Svenska. 

- 

Vilka hemsidor använder du ofta?  
• Blocket därför jag söker ny lägenhet. 

Nyheter, öbo, fotbollsnyheter, eller alla 

sidor till jobb. 

·          

Använder blocket och öbo till 

sökandet av bostad. Nyhetssidor och 

fotbollsnyheter används. Samt alla 

sidor där man kan söka jobb, t ex 

arbetsförmedlingens hemsida. 

Tycker du dessa är lätta att använda?  
• Inga problem. 

- 

Vilket språk använder du dessa hemsidor på?  
• Engelska. Använder engelska för alla 

saker, arabiska när jag bodde i Syrien. 

Använder mest engelska språket på 

hemsidor och arabiska när han bodde i 

Syrien. 
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Använder du fortfarande några hemsidor som 

du använde när du bodde i Syrien?  
• Nej. 

Han använder inga hemsidor i från 

Syrien i dagsläget. 

Tycker du att det är några hemsidor som är 

tråkiga att använda?  
• “Nej, inte eftersom jag bara vissa sidor jag 

tycker om”. 

Han besöker aldrig några hemsidor 

som han tycker är tråkiga. Han 

verkade tycka om att sitta vid datorn 

och gillar internet.  

Använder du några Svenska hemsidor?  
• Öbo, blocket 

- 

Använder du dig av några statliga hemsidor? 

(ex. Försäkringskassan/Transportstyrelsen)  
• Ja fast inom applikationer för det är 

snabbare än hemsidor. 

 

Använder du dig av några statliga hemsidor?  
• Ja fast inom applikationer för det är 

snabbare än hemsidor. 

? 

Har du sökt något jobb via internet i Sverige?  
• “Jag har sökt många.” 

Han har sökt många jobb sedan han 

kom till Sverige. 

Använder du några banktjänster via internet i 

Sverige?  
• Ja. 

Använder banktjänster via internet. 
 

Vilket språk använder du på dessa hemsidor?  
• Engelska, ibland använder jag Svenska. 

Viktigt att många sidor har många språk. 

Man vill ha information snabbt och då är 

det viktigt. 

På dessa hemsidor använder han mest 

engelska när det finns och svenska om 

det inte finns. Han tycker det är viktigt 

med många språkval.  

Om svenska. Tycker du det är lätt att förstå 

vad de säger? 
• Svårt om det bara finns Svenska. 

- 

Tycker du att det fanns några svårigheter med 

användningen av dessa hemsidor? 
• Tycker det kan vara svårt med språket, jag 

måste översätta vissa ord. 

Ja, när det bara finns svenska måste 

han ibland översätta till engelska eller 

arabiska. Det tar längre tid. 

Om nej. Tycker du någon hemsida är lättare att 

använda än någon annan? 
• Ja, han tycker att när mera språkval finns 

blir lättare. Det samma gäller för 

applikationer. 

Det blir lättare när det finns fler 

språkval att tillgå. Hemsidor som 

erbjuder det är lättare att använda. 

Använder du dator i din utbildning?  
• “Ja” 

- 
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På vilket vis? 
• “Imovie så jag kan spela in.” 

Använder dator i sin utbildning då han 

kan spela in lektioner och viktiga 

saker som sägs där.  

Spelar du några spel på din dator eller 

mobiltelefon?  
• Jag spelar lite spel på min mobil. Men inte 

på dator. 

- 

Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika språk 

eller tycker du att engelska räcker? 
• Ja, tycker det ska finnas flera språk. Alla 

kanske inte kan engelska eller svenska. 

Han tycker det borde finnas flera 

språkval på hemsidor. Då han själv 

använder och behärskar engelska så 

upplever inte han att det är några 

problem när språket finns tillgängligt 

men tycker ändå att flera hemsidor ska 

finnas i flera språk. speciellt de lite 

större hemsidorna som besöks av en 

stor målgrupp. 

Finns det några hemsidor du tycker borde 

erbjuda fler språkval än andra? 
• Kanske banker  

 

Om ja, har dina användningsvanor förändrats 

sedan du kom till sverige?  
• Inte direkt. 

 

Han upplever inte att hans 

användningsvanor har förändrats då 

han använder internet lika mycket nu 

som tidigare i Syrien. 

Finns det något svenska utvecklare borde tänka 

på när dom designar hemsidor för att göra dom 

roligare att använda?  
• Många olika språk så alla kan läsa vad som 

står där. Då blir det lättare för mig att 

förstå. Fast jag snart kan svenska. 

Han anser att svenska hemsidor bör ha 

fler språkval för att människors 

språkkunskaper inte ska begränsa 

deras informationssökande.   

Har du något övrigt att tillägga? 
• “Nej” 

- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:9 

Respondent: Användare_9-15/12/16.  

Starttid: 10.06.  

Sluttid: 10.22. 

Intervjutid: ca 16 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån, och hur gammal är 

du? 

Kommer ifrån Kroatien och är mellan 

26-31 år gammal. 
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• Kommer från Kroatien och är ** år,  

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
• Har varit i Sverige 1 år och 4 månader, 

kom hit när jag var ** år. 

Flyttade till Sverige för 1 år och 4 

månader sedan. 

Hade du tillgång till egen dator i Kroatien?  

Varför inte? 
• “Ja” 

Användare 9 hade tillgång till dator 

och internet inom Kroatien och 

använde dessa varje dag. 

Hade du tillgång till eget internet i Kroatien?  
• “Ja” 

- 

Hur ofta använde du dig utav dator/internet? 

om nej/väldigt lite, varför? 
• Använde dator och internet varje dag. 

Varje dag. 

Har du tillgång till datorer och internet där du 

bor?  
• “Det ser likadant ut”. 

Han har samma tillgång till dator och 

internet som tidigare i Kroatien. 

Hur ofta använder du internet? 
• “Varje dag.” 

Använder fortfarande internet varje 

dag. 

Vart använder du oftast internet? (ex, 

Hemmet/Skola…) 
• Olika, skolan och när jag är hemma. Jag 

har internet på mobilen. 

Användandet sker på olika stället 

såsom i skolan och i hemmet. Han har 

även internet i mobilen och kan 

använda när som helst. 

Vad gör du på internet då?  
• Skriver sportnyheter, lär mig svenska, 

pratar med vänner från andra länder, 

shoppar. Skype och facebook 

På internet skriver han mycket 

sportnyheter, försöker lära sig språket, 

kommunicerar mycket med vänner från 

andra länder, shoppar och använder 

skype och facebook. (Inget om 

jobbsökande men han verkar redan 

jobba på sidan av som bettingexpert) 

Tycker du det är roligt att använda internet?  
• “Ja” 

- 

På vilken slags enhet? (Dator/Mobiltelefon)  
• Både dator och telefon. 

Använder internet på både dator och 

mobil. 

Vad använder du för språk på dina enheter? T 

ex dator eller mobil.  
• Engelska, kroatiska och Svenska 

På sina enheter använder han olika 

språk. //Vi fick aldrig något förklaring 

till detta men det var tydligt att han 

hade problem med de svenska språket. 

Vilka hemsidor använder du ofta?  
• Sporthemsidor jag är betting expert, 

nyheter, tyska nyheter 

Använder olika hemsidor med 

mestadels sporthemsidor och 

nyhetessidor från olika länder 
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Varför använder du dessa hemsidor? 
• “Update. jag måste hålla mig 

uppdaterad.” 

På dessa hemsidor han använder är 

syftet att hålla sig uppdaterad, viktigt i 

hans yrke. 

Tycker du dessa är lätta att använda?  
• Ja 

- 

Vilket språk använder du dessa hemsidor på? 
• Engelska och Svenska. om jag behöver 

engelska så ändrar jag. 

På de hemsidor använder han mycket 

svenska men behöver ibland byta till 

engelska. 

Använder du fortfarande några hemsidor som 

du använde när du bodde i Kroatien? 
• Kanske nyheter. 

Han använder fortfarande hemsidor 

som han tidigare använt i Kroatien och 

då handlar det om nyhetssidor 

Tycker du att det är några hemsidor som är 

tråkiga att använda?  
• “Instagram hehe.” 

Han tycker instagram är tråkig att 

använda, det ska dock läggas till att 

han skrattade efter svaret. Tolkar de 

som att han tyckte det är en hemsida 

för de lite yngre. 

(Han använde facebook men kan ha 

varit för att underhålla kontakten med 

vänner/familj) 

Använder du några Svenska hemsidor? 
• Arbetsförmedlingen för jobb, även 

svenska nyheter från flera sidor. 

Han använder arbetsförmedlingens 

hemsida för att söka jobb och även 

svenska nyhetssidor för att läsa nyheter 

på. 

Använder du dig av några statliga hemsidor? 

(ex. Försäkringskassan/Transportstyrelsen)   
• Arbetsförmedlingen 

- 

Har du sökt något jobb via internet i Sverige? 
• “Ja,” 

- 

Använder du några banktjänster via internet i 

Sverige?  
• Swedbank, jag har bankid där. Detta fick 

han hjälp av min fru med. 

Han använder banktjänster såsom 

swedbank där han även har ett bankid, 

detta fick han hjälp av sin fru med. 

Vilket språk använder du på dessa hemsidor? 
• Svenska 

 

Om svenska. Tycker du det är lätt att förstå 

vad de säger?  
• Ja för mig är det inga problem. 

På de svenska hemsidorna använder 

han det svenska språket och för honom 

är det inga problem. 

//Säger emot sig själv lite 

Tycker du att det fanns några svårigheter med 

användningen av dessa  hemsidor? 

Han upplever inga problem med att 

använda hemsidor 
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• Nej, inte för mig. 

Om nej. Tycker du någon hemsida är lättare 

att använda än någon annan? 
• Vet inte, de jag använder har jag använt 

en längre tid. 

Anledningen till detta kan vara för att 

han fått hjälp av sin fru eller för att han 

använder samma hemsidor om och om 

igen. 

Vilka applikationer använder du ofta?  
• Google translate, sociala media, nyheter 

från Kroatien, swedbank 

Han använder applikationer på mobil 

och dator, de vanligaste är google 

translate, sociala medier, nyheter och 

swedbank. 

    Varför använder du dessa applikationer? 
• För skolan och lära mig språket och hålla 

mig uppdaterad 
 

Användandet av dessa applikationer är 

för att lära sig de svenska språket och 

för att kunna läsa världsnyheter, 

speciellt för hemlandet.  

Tycker du dessa är lätta att använda?  
• “Ja” 

Han har inga problem när det kommer 

till användandet av dessa applikationer. 

Vilket språk använder du dessa applikationer 

på?  
• Engelska på alla. nyheterna från kroatien 

är kroatiska 

Inom dessa applikationer använder han 

det svenska språket, förutom när det är 

nyheter från Kroatien. Då använder 

han Kroatiska. 

Är det någon applikation som inte kräver 

internet i din användning? T ex kalender, 

miniräknare, anteckningar  
• Nej, jag använder inga. 

Han använder inga applikationer som 

inte kräver att enheten har tillgång till 

internet. 

·        Om nej. Tycker du någon applikation är 

lättare att använda än någon annan? 
• Nej inte direkt, samma som hemsidor. 

- 

Använder du dator i din utbildning? 
• Ja mest till översättning 

Under sin utbildning används dator och 

internet. Han använder detta mest för 

att kunna översätta ord och meningar 

när det blir svårt. 

Spelar du några spel på din dator eller 

mobiltelefon?  
• Inte längre 

·     

Han har spelat spel på både dator och 

mobil men det är ingenting han gör 

längre. 

Vet du vad e-legitimation är? 
• “Ja” 

- 

   Använder du dig av svensk e-legitimation? 
• “Ja” 

- 
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    Om ja. Fick du någon hjälp med att skaffa det? 
• Skaffade i Sverige, Min fru hjälpte mig. 

Han skaffade e-legitimation efter han 

anlänt till Sverige, detta hjälpte hans 

fru till med. 

Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika språk 

eller tycker du att engelska räcker?  
• “Svenska och engelska räcker, för mig 

iaf.” 

För honom så räcker det om det 

svenska och engelska språket finns 

tillgängligt.  

     Finns det några hemsidor du tycker borde 

erbjuda fler språkval än andra? 
• “Arbetsförmedlingen, csn tycker jag. Då 

blir de lättare att använda om inte alla 

kan svenska och engelska” 

Han tycker att ändå att flera hemsidor 

ska erbjuda flera språk än svenska och 

engelska. Speciellt de hemsidor som 

har en stor målgrupp. 

Har dina användningsvanor förändrats sedan 

du kom till sverige? 
• Nej, jag använder ungefär samma 

hemsidor nu som jag gjorde då. 

Han har inte märkt av några 

förändringar i sitt användande. 

Ser du några skillnader i svenska contra 

kroatiska hemsidor? 
• Vet inte, “Axelryckning” 

//Han har svårt att reflektera kring 

dessa saker. 

Ser du några skillnader i svenska contra 

kroatiska applikationer? 
• Vet inte de heller. 

//Antingen hade han svårt att förstå 

eller började han bli lite trött. 

Finns det något svenska utvecklare borde 

tänka på när dom designar hemsidor för att 

göra dom roligare att använda? 
• “Bättre design för mig hehe. Har du sett 

carlsberg? jag gillar den.” 

Han tycker att svenska hemsidor borde 

försöka designa mycket. Även här 

nämner han en hemsida som han gillar 

vilket är carlsbergs hemsida. 

Har du något övrigt att tillägga?  
• “Nej.” 

- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:10 

Respondent: Användare_10-15/12/16.  

Starttid: 10.25.  

Sluttid: 10.42. 

Intervjutid: ca 17 min, via SFI. 

Frågor Tolkade 

Vart kommer du ifrån och hur gammal är du? Han är från Syrien, mellan 31-36 år 

och har bott i Sverige i 2 år.  
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• “Jag heter **** och kommer ifrån Syrien. 

Jag är ** år gammal och bott 2 år i 

Sverige.” 

Hade du tillgång till egen dator i Syrien?  
• “Ja.” 

- 

Hade du tillgång till eget internet i Syrien?  
• “Ja” 

- 

Hur ofta använde du dig utav dator/internet?  
• “Varje dag.” 

 

Han hade tillgång till både dator och 

internet, samt menar att han använde 

de dagligen i Syrien. 

Har du tillgång till datorer och internet där du 

bor?  
• “Ja.” 

- 

Hur ofta använder du internet?  
• “Alltid, samma som i syrien”. 

- 

Vart använder du oftast internet?  
• I skolan och hemmet. Men hemmet mest. 

- 

Vad gör du på internet?  
• Lär mig svenska, skickar email, tittar på 

film, nyheter. 

Han använder internet för att lära sig 

svenska, skicka e-mail, titta på film 

och kolla nyheter 

Tycker du det är roligt att använda internet?  
• “Ja.” 

- 

På vilken slags enhet?  
• Dator och mobil och tv, jag har smart tv. 

Han använder sig utav dator och 

mobil, men också sin smart tv. 

Vad använder du för språk på dina enheter?  
• Ibland engelska men också svenska. 

Enhetrena han använder har språken 

engelska och svenska 

Vilka hemsidor använder du ofta?  
• Blocket, google, facebook, snapchat, 

instagram. Min familj bor i libien och 

kommunicerar med dem genom whatsapp, 

imoo.       

Han använder sig av blocket, 

facebook, snapchat, instagram och 

google. Men också appen whatsapp 

för att kommunicera med sin familj i 

Libyen. 

Tycker du dessa är lätta att använda?  
• Ja. 

- 

Vilket språk använder du dessa hemsidor på?  
• Svenska 

 

Han använder hemsidor på svenska. 
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     Använder du fortfarande några hemsidor som du 

använde när du bodde i Syrien?  
• “Nej” 

- 

Använder du några Svenska hemsidor?  
• Blocket, försäkringskassan, csn 

Använder Blocket, 

Försäkringskassan, CSN 

Använder du dig av några statliga hemsidor? 

(ex. Försäkringskassan/Transportstyrelsen)  
• försäkringskassan, csn 

·     

- 

Har du sökt något jobb via internet i Sverige?  
• “Ja, många gånger” 

Har sökt flera jobb i Sverige. 

Använder du några banktjänster via internet i 

Sverige?  
• “Ja” 

- 

Vilket språk använder du på dessa hemsidor?  
• Engelska, det är bättre. 

Han tycker att det är bättre att 

använda sig av Engelska än Svenska. 

     Om svenska. Tycker du det är lätt att förstå vad 

de säger?  
• “Det blir svårt om det är på svenska, jag har 

bara pluggat svenska 3 månader så för mig 

blir det svårt”. 

Han tycker det svenska språket är 

svårt eftersom han bara pluggat det i 

3 månader 

Tycker du att det fanns några svårigheter med 

användningen av dessa  hemsidor? 
• Språket 

- 
 

Vilka applikationer använder du ofta?  
• Banken, facebook mest. 

Hans mest använda applikationer är 

bank och facebook. 

Tycker du dessa är lätta att använda? 
• Jadå de tycker jag. 

Han anser att dessa är lätta att 

använda. 

Vilket språk använder du dessa applikationer 

på?  
• Engelska eller Svenska. 

Han använder applikationerna på 

Engelska eller Svenska. 

Använder du dator i din utbildning? 
• Ja, jag använder bärbar dator. Jag antecknar 

på lektioner och till prov. 

Han använder sig av sin bärbara 

dator i sina studier. 
 

Är det någon applikation som inte kräver 

internet i din användning? T ex kalender, 

miniräknare, anteckningar  
• “Nej”. 

- 
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Spelar du några spel på din dator eller 

mobiltelefon?  
• “Nej, det är inte för mig”. 

Använder sig inte av några spel. 

Tycker du att det är viktigt att 

hemsidor/applikationer har många olika språk 

eller tycker du att engelska räcker?  
• Jag tror de måste finnas flera språk, jag 

förstår engelska men andra kanske inte gör 

det. 

Han tycker att 

hemsidor/applikationer ska ha fler 

språk, eftersom andra kanske inte 

förstår engelska lika bra. 

Finns det några hemsidor du tycker borde 

erbjuda fler språkval än andra?  
• “Banken, försäkringskassan,” de har många 

olika användare så de borde erbjuda fler. 

Banken och försäkringskassan borde 

ha fler språk eftersom att de har 

många olika användare. 

Finns det något svenska utvecklare borde tänka 

på när dom designar hemsidor för att göra dom 

roligare att använda?  
• “Vet inte, jag kan inte veta det”. 

- 

Har du något övrigt att tillägga?  
• “Nej.” 

- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


