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Abstract
The subject of this two year Master's thesis in Library and Information Science is the information practices of
illiterate immigrants in everyday life. The purpose is to examine how immigrants seek, identify, understand and
value information sources and information, and how the practices have changed with their arrival in Sweden. It
furthermore focuses on the barriers that illiterate immigrants meet in accessing and understanding information. It
moreover investigates the strategies they use to overcome them. 

For this purpose twelve qualitative research interviews were carried out, with illiterate immigrants as well
as with service providers. The theoretical concepts of the essay is information practices, which means that the
information process is within a context, and information poverty, that people in different context do not have
adequate and equal access to information and information sources. 

Using McKenzie's model of information practices, the essay concludes that illiterate immigrants are active
in their information process, especially when they interact with information. The most commonly used
information practice is to seek out and ask for help in their social network. They use service providers to explain
written information. In addition to actively seeking out people to help them, they use a variety of information
practices. They use Internet on their smartphones. Some of them use a translator app to translate letters and
communicate with others. They use Facebook and watch TV. They also use other visual sources. Their
information practices function as strategies to cope with barriers connected to illiteracy. They utilize their social
network that possesses writing and reading skills to help them read and explain. Other strategies are to use
numbers and to learn things by heart.

Although the illiterate immigrants use a variety of practices and strategies, they still do not get adequate and
equal access to information and therefore can be called information poor. Their social network is a resource, but
it can also be a limitation. They risk lacking information about intangible things. But they do not, opposed to
Chatman's theory, keep their needs concealed. One participant differed from the others in this aspect, since he
expressed an unwillingness to ask. He was also troubled by his illiteracy. He perceived himself as being more
limited because of it. The interpretation of this is that he lives in a more literate world than the other participants.
Therefore is he able to realize what he lacks. 

It is important to give illiterate immigrants adequate and equal information. This essay thus suggests that
institutions seek to adapt their information services to the practices and strategies that the group acquires and
uses. 
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Invandrare, analfabetism, informationsbeteende, informationssökning

Key words
Immigrants, Illiterate persons, Information behavior, Information-seeking behavior



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning........................................................................... 3

Inledning.............................................................................................. 5
Syfte och frågeställningar.....................................................................................6
Disposition............................................................................................................6
Definitioner och begrepp......................................................................................7

Tidigare forskning...............................................................................8
Forskning om invandrares informationspraktiker................................................ 8
Forskning om illiteratas informationspraktiker.................................................. 11

Teoretiska utgångspunkter............................................................... 15
Informationspraktiker.........................................................................................15
Informationsfattigdom........................................................................................17

Metod..................................................................................................20
Halvstrukturerad livsvärldsintervju....................................................................20
Urval...................................................................................................................21
Genomförande.................................................................................................... 22
Bearbetning........................................................................................................ 23
Etiska aspekter och överväganden..................................................................... 24

Bakgrund............................................................................................25
Litteracitet och illiteracitet................................................................................. 25
Etablering och samhällsorientering i Sverige.....................................................26

Resultat och analys............................................................................27
Intervjudeltagarna...............................................................................................27
Informationspraktiker.........................................................................................28

Tidigare informationspraktiker................................................................................. 29
Connecting............................................................................................................... 32

Making connections through active seeking of sources......................................................32
Making connections through active scanning.................................................................... 34
Making connections by proxy............................................................................................. 35
Sammanfattande reflektioner..............................................................................................36

Interacting................................................................................................................ 36
Active seeking in information encounters...........................................................................36
Active scanning in information encounters........................................................................ 41
Interaction by proxy: being told......................................................................................... 42
Sammanfattande reflektioner..............................................................................................43

Informationsstrategier.............................................................................................. 44
Informationsfattigdom........................................................................................47

Fallet Ahmed............................................................................................................ 52

3



Slutdiskussion.................................................................................... 55
Informationspraktiker.........................................................................................55
Informationsfattigdom........................................................................................57
Förbättrad informationsförmedling.................................................................... 59
Förslag på vidare forskning................................................................................61

Sammanfattning................................................................................ 63

Käll- och litteraturförteckning.........................................................65
Otryckt material..................................................................................................65

I uppsatsförfattarens ägo.......................................................................................... 65
Tryckt material................................................................................................... 65
Webbplatser........................................................................................................ 67

4



Inledning

På bibliotekets allmänna anslagstavla hänger en affisch, ”Information om
Sverige” står det och rubriken är översatt till ett antal olika språk. Det kan vara
svårt att komma till Sverige i vuxen ålder och försöka orientera sig i ett nytt
sammanhang. Om man dessutom anländer utan att tidigare haft möjligheten att gå
i skolan blir det ännu svårare. I Sverige och västvärlden i dag är det en
förutsättning att som vuxen kunna läsa och skriva men många som kommer till
Sverige har inte haft möjligheten att tillägna sig grundläggande skriv- och
läsfärdigheter. De får svårt att hitta och tillgodogöra sig nödvändig och relevant
information eftersom mycket av information är skriftlig. Affischens ambition att
försöka nå ut med information om Sverige på olika språk är bra men hur gör man
om man inte kan läsa på sitt modersmål? 

Under en sommar arbetade jag med att lära ut svenska till invandrare. Jag
undervisade bland annat en grupp som inte hade någon eller kort skolutbildning.
Jag fick då upp ögonen för hur många vardagliga aktiviteter som kräver läs- och
skrivfärdigheter. När vi gjorde studiebesök fanns det skyltar med information
mina elever inte kunde läsa. De tog med sig brev som de bad mig läsa och
förklara för dem. Jag fick en förståelse för hur svårt det kan vara att vara illiterat i
Sverige men trots svårigheterna var mina elever inte hjälplösa. Jag förstod att de
använde sig av olika strategier för att få och förstå information. När jag sedan
började studera biblioteks- och informationsvetenskap och lärde mig  olika teorier
om informationsbeteende ökade mitt intresse för ämnet.

Med min uppsats hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för gruppen
illiterata invandrare och deras informationsbeteende. Min förhoppning är att
studien kan användas för att förbättra informationsförmedlingen för gruppen.
Framför allt hoppas jag att biblioteken ska kunna dra nytta av uppsatsens resultat.
I Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest står det att folkbiblioteken
ska ”garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation”.1 För att
kunna uppfylla det målet måste man studera hur gruppen får och förstår
information och där hoppas jag kunna bidra. 

 

1 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest.
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utröna vilka  informationspraktiker för att identifiera,
söka, förstå och värdera informationskällor och information i vardagslivet
illiterata invandrare använder sig av. Illiterata invandrare är en komplex grupp när
det kommer till tillgången och förståelsen av information. De brottas både med att
de inte behärskar språket och att de ska etableras i ett samhälle där individers läs
och skrivfärdigheter tas gör givet. Därför är det viktigt att undersöka gruppen för
att förstå hur de får och tillgodogör sig information, vilka hinder de möter och
vilka strategier de använder sig av för att hantera dem. Uppsatsens
frågeställningar är: 

• Vilka informationspraktiker för att identifiera, söka, förstå och värdera
informationskällor och information i vardagslivet använder illiterata
invandrare sig av?

• Hur skiljer sig de informationspraktiker de använder i dag från de som de
använde innan de kom till Sverige?

• Vilka hinder finns för gruppen när det gäller tillgång och förståelse av
information? 

• Vilka strategier använder de sig av för att hantera hinder?

Disposition

Uppsatsen utgörs av tre delar. I den första delen presenteras definitioner och
tidigare forskning som berör forskningsfältet invandrares och illiteratas
informationspraktiker. Sedan presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter:
informationpraktiker och informationsfattigdom. Under rubriken Metod beskrivs
den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som är den metod som använts. Där
redogörs också för urvalet, genomförandet, bearbetningen och etiska aspekter och
övervägande. Därefter presenteras kort, i ett bakgrundsavsnitt, forskningen om
litteracitet och illiteracitet samt etableringsprocessen och samhällsorienteringen i
Sverige. Den andra delen är uppsatsens resultat och analys som inleds med en kort
presentation av intervjudeltagarna. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna
och analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. I
den tredje och sista delen sammanfattas och diskuteras resultatet i ett mer
generellt perspektiv och förslag på vidare forskning ges. 
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Definitioner och begrepp

Den grupp jag undersöker är illiterata invandrare. Dessa begrepp är inte
okomplicerade att använda sig av. Ordet ”invandrare” används i vardagligt tal för
att beteckna en stor heterogen grupp. I uppsatsen har jag valt att använda mig av
begreppet i den betydelse som Nationalencyklopedin ger: ”person som flyttar från
ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i
Sverige minst ett år.”2 Jag har valt bort det närliggande begreppet ”immigrant” då
det inte är lika utbrett som ”invandrare” vilket gör att uppsatsen blir mer sökbar.
Databasen för svenska ämnesord använder sig av ämnesordet ”invandrare” och
inte ”immigranter”3, vilket ytterligare motiverar valet av begrepp.  

Jag har också valt att använda mig av begreppet ”illiterat” och inte det
närliggande ”analfabet” eftersom det senare begreppet kan ha negativa
konnotationer.4 I uppsatsens bakgrund redogör jag kort för forskningen kring
litteracitet och illiteracitet och som framkommer där är begreppen inte helt
självklara. Hur urvalet av deltagarna gick till presenterar jag mer i detalj under
rubriken Urval i uppsatsens metoddel. 

2 Nationalencyklopedin, invandrare, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/invandrare, [Hämtat
2015-01-28].
3 Kungliga bibliotekets hemsida > Katalogisering > Svenska ämnesord 
4 Se bl.a. Wedin, Å. (2010) Vägar till ett svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare.
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Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen som rör invandrares och illiteratas
informationspraktiker och informationshinder presenteras. Informationspraktiker
är ett paraplybegrepp som bland annat inbegriper sökning och användning av
information. Därför har jag även utgått från de begreppen i litteratursökningen. 

Forskning om invandrares informationspraktiker

Christina Courtright har i sin artikel ”Health information-seeking among Latino
newcomers: an exploatory study” undersökt latinamerikanska nyanlända
invandrares informationsökningspraktiker och hur de söker information om
sjukvården.5 Courtrigths studie visar att deltagarna fick information på en mängd
olika sätt. De stötte både på information i slumpmässiga möten och fick
information genom sina sociala nätverk och från kommunhuset. Nära relationer
till exempel familjemedlemmar hjälpte deltagarna att lösa problem som var
relaterade till sjukvård. Släktingar som hade anlänt tidigare fungerade som guider
till lokala resurser eller hjälpte dem att hitta volontärer som kunde vara till hjälp.
Annan information fick deltagarna genom grannar, vänner och kollegor. De ansåg
dock att den den informationen som de fick från de sociala nätverken inte var av
högsta kvalitet. Deltagarna tenderade också till att röra sig utanför sitt närmaste
nätverk för vidare information. Lokala sociala institutioner utvecklades snabbt för
att förbättra deltagarnas chanser att få värdefull information. I staden anställdes
tvåspråkig personal och det publicerades material på spanska när de kom fler från
Latinamerika även biblioteket användes av några deltagare. Några av deltagarna
använde sig av tryckt information som fanns på sjukhus och på bibliotek medan
andra hellre frågade personligen. Ett par av deltagarna använde sig av internet. 6

De hinder som framkom i Courtrights studie var främst deltagarnas ovana vid
formen och reglerna för det lokala sjukvårdssystemet. Ovanan förstärktes av att

5 Courtright, C. (2005) ”Health information-seeking among Latino newcomers: an exploratory study”.
6 Courtright (2005).
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deltagarna inte kunde språket och var låginkomstagare och den förstärktes även av
fientlighet och överlägsenhet hos de ansvariga inom vården.7 

I artikeln ”Health information-seeking behavior and older African American
women” skriver Claudia J. Gollop om hur äldre afroamerikanska kvinnor får
information om vård. Hon undersöker vilka informationskällor de använder sig av
och vilka faktorer som påverkar deras informationssökningsbeteende.8 Resultaten
i studien visade att deltagarna sökte information på en mängd olika sätt. De sa
bland annat att de fick information om vård från tryckt och otryckt media,
familjemedlemmar och nära vänner. De flesta föredrog att använda sin läkare för
att få information om vård och läkaren ansågs också vara den mest tillförlitliga
källan. TV och tidningar var ett vanligt sätt att få information för deltagarna
medan radion användes mer sällan.9 

Myfanwy M. Davies och Peter A. Bath har undersökt vilka informationskällor
somaliska kvinnor som har invandrat till Storbritannien använder sig av under
graviditet och barnafödande. De presenterar resultatet i artikeln ”Interpersonal
sources of health and maternity information for Somali women living in the
UK”.10 Liksom i Courtrights studie framkommer det i Davies och Baths
undersökning att de informationskällor som de somaliska kvinnorna främst
använde sig av var sociala kontakter. Deltagarna sökte information från de som
arbetade inom vården och från informella kontakter. Kvinnorna använde sig ofta
av sin allmänläkare. De fick hembesök från vården före och efter graviditeten och
besöken var en viktig källa till information. En annan viktig informationskälla var
de träffar som anordnades av en lokal somalisk organisation. Under träffarna
diskuterades frågor som rörde vården. Anställda inom vården var inbjudna för att
svara på frågor. Flera kvinnor sade att de kände sig tryggare i det sammanhanget.
Deltagarna diskuterade även frågor som rörde graviditet och förlossning med sina
vänner och grannar men den informationen ansågs inte vara lika tillförlitlig som
den information som kom från de som arbetade inom vården. Deltagarna
värderade den information de fick från professionella inom vården högt men
uppskattade möjligheten att ställa frågor till informella källor. Den informationen
de fick från jämlikar värderade de utifrån relevans. Ett av de informationshinder
som Davies och Bath studie identifierar för deltagarna var tidsbrist.11 

Kennan m.fl. presenterar i artikeln ”Settling In: The Relationship between
Information and Social Inclusion” en studie som gjordes om vilken roll
information spelar när det gäller social exkludering och inkludering för
invandrare.12 När flyktingarna anlände till Australien började en rad
7 Courtright (2005).
8 Gollop, C. (1997), ”Health information-seeking behavior and older African American women”, s.  141 f.
9 Gollop (1997) s. 43 f.
10 Davies, M, Bath, P. (2001), "Interpersonal sources of health and maternity information for Somali women
living in the UK", s. 305.
11 Davies, Bath (2011) s. 309 ff. 
12 Kennan, M, Lloyd, A, Qayyum, A, Thompson, K. (2011) ”Settling In: The Relationship between
Information and Social Inclusion”, s. 191.
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informationsrelaterade aktiviteter. Information delades mellan hjälparbetare 13 och
de nyanlända. De yrkesgrupper som arbetade med nyanlända och volontärer var
en viktig källa till information om vardagslivet. Det kunde handla om var de
kunde handla och vilka samhälleliga tjänster som fanns tillgängliga.
Hjälparbetarna förutsåg de informationsbehov som de nyanlända hade och hjälpte
dem att navigera genom informationslandskapet och lära sig vilka
informationskällor som var lämpliga. När flyktingarna flyttade till egna hus och
kom ut i samhället ändrades och utökades deras informationsrelationer. De var då
tvungna att hitta och etablera egna informationskällor. Hjälparbetarna hade en
förmedlande roll och sågs av flyktingarna som en auktoritativ informationskälla.
Många av deltagarna sade att de fick motstridig information och information de
inte förstod. De vände sig då till hjälparbetarna för att få klarhet och guidning.
Många hoppades få komma till större städer där de kunde kommunicera med
människor som talade samma språk. När det fanns tillgängligt använde sig
deltagarna av vänner och den språkliga gemenskapen vardagliga aktiviteter som
till exempel shopping, utbildning och medicinsk information. Men många
flyktingar sade också att de informationskällorna inte alltid hade korrekt
information och ansåg dem inte att de var en auktoritativ källa. Flyktingarna
behövde lära sig nya informations-praktiker för att lära sig navigera i
informationslandskapet. Många flyktingar var begränsade av att de inte talade
eller skrev engelska. Därför föredrog de informationspraktiker som var muntliga. 14

För de som anlände från förhållande som skiljde sig mycket från deras tidigare liv
var det svårt att förstå hur de kunde få tillgång till information i det nya
samhället.15 Resultatet visar att internet inte var en viktig informationskälla för
deltagarna förutom för de som var i skolåldern. De använde internet bland annat
för skoluppgifter och för kontakt med familjer och vänner. 16 Yngre flyktingar
hjälpte andra flyktingar med att förstå myndigheters webbplatser. 17 I studien
svarade nästan alla invandrarna och hjälparbetarna att mer tid behövdes i
etableringsprocessen. Brist på tid var ett stort hinder för att få nödvändig
information.18 

”Connecting with new information landscapes: information literacy practices
of refugees” är en artikel av Lloyd m.fl till vilken de har undersökt hur flyktingar
hittar och interagerar med information under etableringsprocessen i ett nytt land.
De har också undersökt hur deras informationspraktiker formas. I det syftet har de
intervjuat både flyktingar och hjälparbetarna. Studien visar att flyktingarna hade

13 I Kennan m.fl:s och i Lloyd m.fl:s används ordet ”service providers”. Jag har valt att översätta det med
ordet ”hjälparbetare” och kommer använda mig av det ordet i fortsättningen i uppsatsen när jag talar om de
personer som hjälper invandrare när de anländer till ett nytt land. Jag kommer även använda mig av begreppet
när jag talar om gruppen hjälparbetare som jag har intervjuat. 
14 Kennan m.fl. (2011) s. 196 ff.
15 Kennan m.fl. (2011) s. 198
16 Kennan m.fl. (2011) s. 206.
17 Kennan m.fl. (2011) s. 202. 
18 Kennan m.fl. (2011) s. 206.
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svårigheter att värdera information och informationskällor, de använde sig då av
hjälparbetarna för klargörande och guidning.19 Ett resultat som även framkom i
Kennan m.fl:s studie. De flyktingar som deltog i studien upplevde flera hinder för
att tillgodogöra sig information, ofta var de kopplade till språksvårigheter. Hur
information distribuerades skapade också problem för många. Ett exempel på det
behovet av datorer för myndighetsinformation trots att alla inte hade tillgång till
det.20 Lloyd m.fl. menar att den sociala exkluderingen som ofta drabbar flyktingar
kan vara ett informationsproblem. Flyktingar har en oförmåga att känna igen
viktiga källor och att komma åt information som finns i ett annat sorts
informationssamhälle.21

Forskning om illiteratas informationspraktiker

I Davies och Baths studie om somaliska kvinnors informationssökning framkom
att deltagarna föredrog muntlig information framför skriftlig. De illiterata
kvinnorna använde sig av familjemedlemmar och socialarbetare för att läsa
dokument. Illiteratas behov av de sociala nätverken för att förstå information är
något som återkommer i forskningen och i min studie. Davies och Baths
undersökning visar att det är viktigt med muntlig information inom den somaliska
gruppen. Enligt artikelförfattarna kan det bero på att det somaliska samhället fram
till nyligen var byggt på en helt muntlig kultur.22 Även i Anthony Oldens artikel
”Somali Refugees in London: Oral Culture in a Western Enviroment”
framkommer att den muntliga informationen fortfarande är viktig för de somaliska
invandrarna.23 

I Lloyd m.fl:s studie framkommer det att på grund av språkförbistningar och
låg litteracitet kom flyktingar i kontakt med information på ett sätt som var
bortom deras förmåga. De hjälparbetare som var involverade i flyktingars
vardagsliv hade lärt sig av erfarenhet att det var viktigt med visuell och muntlig
information. Eftersom flyktingar kunde ha svårt med skriftlig information betydde
deras egen språkgemenskap mycket för att få information. Deltagarna ansåg dock
att den information inte alltid var användbar och tillförlitlig. Flyktingarna som
deltog i studien ansåg inte att tryckta informationskällor var användbara på grund
av språk- och litteracitetshinder. De använde sig hellre av visuella
informationskällor. Ett exempel på en sådan källa var reklamblad för affärer som

19 Lloyd, A, Kennan, M, Thompson, K, Qayyum, A.  (2013), ”Connecting with new information landscapes:
information literacy practices of refugees”, s.135. 
20 Lloyd m.fl. (2013) s. 135 f.
21 Lloyd m.fl. (2013) s.140. 
22 Davies, Bath (2011) s. 309 ff. 
23 Olden, A. (1999), ”Somali Refugees in London: Oral Culture in a Western Information Environment”,
s. 215 f.
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hjälpte flyktingar att se hur mycket varor kostar. Även hjälparbetarna använde sig
av visuella hjälpmedel för att kommunicera information till flyktingar. En
hjälparbetare berättade att de hade använt sig av bilder på en läkare för att
informera om ett läkarbesök.24 Artikelförfattarna menar att studien visar på
behovet av anpassning av informationen för flyktingar för att de ska kunna
tillgodogöra sig den. Hjälparbetare behöver utveckla informationsresurser som
möter flyktingarnas behov av tid och sociala kontakter snarare än skriftliga och
tekniska resurser.25 I Kennan m.fl. studie framkommer likartade resultat,
hjälparbetarna lärde sig att det var lättare att presentera muntlig eller visuell
information till flyktingar eftersom de då förstod den bättre.26

Clara M. Chu skriver i ”Immigrant children Mediators (ICM): Bridging the
Literacy Gap in Immigrant Communities” om barns funktion som mediatorer 27 för
föräldrar, syskon eller släktingar som inte kan engelska och/eller är illiterata.
Studien visar att barn hjälpte sina föräldrar i en mängd aktiviteter som krävde att
man kan två språk och kunna läsa och skriva. Aktiviteter kunde vara tolkning,
både muntlig och skriftlig, fylla i formulär, och skriva brev.28  

Arlene Fingeret har till sin artikel ”Social Network: A New Perspective On
Independence And Illiterate Adults” studerat en grupp illiterata som lever i ett
skriftspråkligt samhälle. Hennes resultat visar att illiterata vuxna inte
nödvändigtvis såg sig själva som underlägsna andra på grund av att de inte kan
läsa och skriva utan de betraktade sig som självständiga. Illiterata skapade sociala
nätverk där de kunde få den hjälp de behövde. Många ansåg också att de kunde
dela med sig av sina egna förmågor och kunskaper.29 I de sociala nätverk som de
skapade fanns det åtminstone en ”läsare” som kunde hjälpa den illiterata när
denne behövde hjälp med att läsa eller skriva. De valde någon som de kände att de
kunde lita på beroende på hur mycket personlig information de måste dela. De
illiterata i Fingerets studie lärde sig också strategier så att de ska slippa be om
hjälp ofta, bland annat lärde de sig var de skulle titta på räkningar för att veta
betalningssumman.30 Hon menar att illiterata ofta ses som underlägsna andra och
inkompetenta av det litterata samhället eftersom de inte kan läsa och skriva på
egen hand men om läsning är en av många färdigheter som går att få tillgång till
via ett socialt nätverk är illiteracitet inte nödvändigtvis något som definierar
underlägsenhet.31

Qarin Franker forskar inom språkdidaktik och framför allt om alfabetisering.
Hon skriver i ”Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en

24 Lloyd m.fl. (2013) s. 133.
25 Lloyd m.fl. (2013) s. 139 f.
26 Kennan m.fl. (2011) s. 204. 
27 Begreppet mediator används här och i resten av  uppsatsen i betydelse förmedlare av information.
28 Chu, C (1999) ”Immigrant Children Mediators (ICM): Bridging the Literacy Gap in Immigrant
Communities”, s. 5.
29 Fingeret, A (1983) ”Social Network: A New Perspective On Independence And Illiterate Adults”, s. 133 f. 
30 Fingeret (1983) s. 135 f.
31 Fingeret (1983) s. 145. 
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tvåspråkig kontext” att  läs- och skrivkunnighet betraktas av västvärlden och det
svenska samhället som en individuell färdighet. 32 Precis som Fingeret skriver
menar Franker att litteracitet istället kan betraktas som en gemensam och delad
angelägenhet. Enligt Franker går det inte att skilja diskussioner om litteracitet från
frågor om makt och status, skrift prioriteras över tal och muntlighet. 33  Läs- och
skrivfärdigheter förutsätts i de roller och sociala situationer som hör till vuxenlivet
i det svenska samhället. Individer förväntas kunna läsa och skriva i bland annat
yrkeslivet och föreningslivet. Det krävs också läs- och skrivfärdigheter för
möjligheten att vara politiskt aktiv. Även i vardagslivet ställs krav på läs- och
skrivkunnighet, till exempel att kunna läsa tidningar, kontrollera dosering på
medicinförpackningar, förstå busstidtabeller och betala räkningar. 34 Franker menar
att det är viktigt att i alfabetiseringsundervisningen inte fokusera på de illiteratas
brister utan på deras resurser. De kan handla om att de redan har strategier, till
exempel att de är bra på att minnas utan att använda skrift, att de är vana vid att
förmedla sina kunskaper muntligt och de tidigare har lärt sig flera språk utan att
använda skrift.35

Inga-Lena Rydén har till sin rapport ”Litteracitet och sociala nätverk – ur ett
andraspråkspersektiv” följt tre illiterata invandrare för att se hur de klarar av
grundläggande skriftspråkliga situationer i det vardagliga livet som förutsätter läs-
och skrivfärdigheter. Hon har undersökt vilka strategier de använder för att
hantera vardagliga skriftspråkliga situationer. 36 Hennes informanter berättade
bland annat att när de får hem brev ber de närstående som familj och vänner att
titta på dem och läsa dem.37 Framför allt familj och vänner som har bott längre än
dem i Sverige.38 En av hennes informanter berättade att när han fick brev från
skolan och hans sambo inte var hemma ringde han henne och gav henne alla
bokstäver så att hon kunde läsa ut vad det stod i brevet. Han berättade också att
när han skulle åka spårvagn första gången tog han hjälp av en kompis som
berättade vilka nummer han skulle åka med och att det inte var ett problem för
honom att förstå eftersom han kunde siffror.39 Rydéns slutsats av studien är att, i
likhet med Fingerets studie, sociala nätverken skapar möjligheter för att hantera
de situationer som uppstår i deras vardag som kräver läs- och skrivfärdigheter. Det
sociala nätverket är ett fundament och med hjälp av det kunde informanterna
orientera sig på nytt i de nya sociala och kulturella miljöerna som de möter i
Sverige.40 Det sociala nätverket kan dock fungera begränsande på så sätt att man
inte söker sig utanför det. En av informanterna hade ett mer begränsat socialt

32 Franker, Q (2004) ”Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext”,  s. 689 f. 
33 Franker (2004) s. 15.
34 Franker (2004) s. 676 f.
35 Franker (2004) s. 700. 
36 Rydén, Inga-Lena (2007) ”Litteracitet och sociala nätverk – ur ett andraspråksperspektiv”, s. 4. 
37 Rydén (2007) s. 37- 47. 
38 Rydén (2007) s. 57. 
39 Rydén (2007) s. 38 f.
40 Rydén (2007) s. 75 f. 
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nätverk och det kan leda till att hon måste utveckla andra och fler strategier. 41 En
annan av hennes informanter har familj och släkt som har bott i Sverige längre än
henne och därför har hon kunnat få hjälp och information från dem. Men Rydén
menar att hon skulle behöva utvidga sitt nätverk för att bli mer delaktig i
samhället.42

Adam Blackledge skriver i sin artikel ”Power relations and the social
construction of 'literacy' and 'illiteracy': the experience of Bangladeshi women in
Birmingham” att illiteracitet en social konstruktion lika mycket som litteracitet.
Han hävdar att litteracitet och illiteracitet definieras utifrån en ”skollitteracitet”
och om man inte är litterat på rätt sätt anses man vara illiterat. Vuxna som inte kan
läsa och skriva anses vara underlägsna intellektuellt, kulturellt och ibland till och
med moraliskt. Men oavsett om en individ anses formellt vara illiterat kan man
hitta strategier för att klara sig i sammanhang där läs- och skrivfärdigheter krävs. 43

41 Rydén (2007) s. 46. 
42 Rydén (2007) s. 77.
43 Blackledge, A. (2000) ”Power relations and the social construction of 'literacy' and 'illiteracy': the
experience of Bangladeshi women in Birmingham”, s. 57 f. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel kommer begreppen informationspraktiker och informations-
fattigdom att presenteras och diskuteras. 

Informationspraktiker

Informationspraktiker är ett relativt nytt begrepp inom biblioteks- och
informationsvetenskap.44 Med begreppet informationspraktiker vill forskare röra
sig bort från det tidigare flitigt använda begreppet informationsbeteende där
forskningen har utgått från individens behov och motiv för att hantera
information. Istället vill man sätta in individen i en kontext där hanteringen av
information är driven av socialt och kulturellt formade värderingar och intressen.45

Reijo Savolainen har utvecklat teorier kring vardagliga informationspraktiker .
Everyday-life information seeking (ofta förkortat ELIS) är det sätt som människor
får information i icke-arbetsrelaterade sammanhang.46 Informationspraktiker
definierar Savolainen som en uppsättning av socialt och kulturellt etablerade sätt
att identifiera, söka, använda och dela information som finns tillgängliga i olika
källor.47 Everyday information practices är de informationspraktiker vi använder
till vardags. De vardagliga informationspraktikerna är en del av vår vardagliga
kontext och människor brukar sällan tänka på informationspraktikerna som något
skiljt från det som de annars gör när de utför en uppgift eller löser ett problem.48

Way of life är ett socialt och kulturellt bestämt sätt att tänka, uppfatta och
värdera som är internaliserat i individen. Enligt Savolainen handlar way of life  om
de vardagliga aktiviteter vi gör utifrån socialt och kulturellt förutbestämt
perspektiv. Savolainen använder sig också av begreppet order of things. Things är
de olika aktiviteter som händer i det vardagliga livet, order är de företräden som
ges till dessa aktiviteter. Det finns en förståelse hos individer om hur saker är när
44 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior and Information Practice: Reviewing the 'Umbrella Concepts'
of Information‐Seeking Studies”, s. 120. 
45 Savolainen, R. (2008) Everyday Information Practices A Social Phenomenological Perspective, s. 48.
46 Savolainen (2008) s. v.
47 Savolainen (2008) s. 2 f. 
48 Savolainen (2008) s. 3. 
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de är ”normala”.49 Mastery of life innebär att individer ser till att det finns en
ordning i vardagslivet, det kan ske både passivt och aktivt. Eftersom vi föds in i
en kontext kommer vi ordna upp vardagslivet så som vi har lärt oss. Vi kommer
till exempel använda oss av vissa informationssökningsbeteenden. 50 Det sätt som
individer observerar dagliga händelser och söker information för att lösa specifika
problem är bestämda av värderingar, attityder och intressen som är en del av deras
övriga liv.51

Pamela J. Mckenzie har studerat kvinnor som är gravida med tvillingar och
hur de söker information. Utifrån sin forskning har hon utvecklat en modell
beskriver de informationspraktiker som individen använder sig av i en social
kontext. Modellen består av två olika stadier: connecting och interacting samt fyra
informationspraktiker: active seeking, active scanning, non-directed monitoring
och by proxy. Kombinationen av stadierna och praktikerna beskriver hur individen
går till väga för att hitta och handskas med information.52 

De fyra första praktikerna redogör för hur individer får kontakt med
informationskällor och potentiella informationskällor. Den första är making
connections through active seeking. Praktiken beskriver hur deltagarna aktivt
söker kontakt genom att till exempel höra av sig till en läkare eller gå till en
bokaffär för att köpa en specifik titel. Det kan också handla om att höra av sig till
informationskälla som deltagaren har varit i kontakt med tidigare eller att söka
upp potentiella källor för framtida informationsbehov. Det kan också handla om
att individen aktivt söker sig till informationsrika platser. Den andra är making
connections throught active scanning. Till skillnad från aktiv sökning handlar
scanning om att inte söka information i en specifik fråga utan om en medvetenhet
om sitt informationsbehov i kontexter där de kan tillgodoses. Det kan till exempel
handla om att scanna utbudet av böcker i ett specifikt ämne i en bokaffär eller att
identifiera ett tillfälle då det går att ställa en relevant fråga. Den tredje praktiken är
making connections through non-directed monitoring. Det vill säga att
slumpmässigt stöta på information utan att aktivt söka efter den. Det kan ske
genom att bläddra i tidningar utan att leta efter specifik information eller ge nom
att observera andra och allmänna samtal. Den fjärde är making connections by
proxy vilket innebär att personen blir identifierad som informationssökare av
någon annan. Den kan också bli hänvisad till en informationskälla eller få råd eller
information från någon annan utan att ha bett om det.53

De fyra resterande informationspraktikerna redogör för hur individer
interagerar med information. Den första av dem är active seeking in information
encounters. Det vill säga att att individer aktivt söker upp information genom att

49 Savolainen, R. (1995) ”Everyday Life Information Seeking: Approaching Information Seeking in the
Context of 'Way of Life'”, s. 261 ff.
50 Savolainen (1995) s. 264 f. 
51 Savolainen (1995) s. 267.
52 McKenzie (2003) s. 26.
53 McKenzie (2003) s. 29 f.
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till exempel fråga andra. Den andra är active scanning in information encounters.
Det innebär att individer får information genom att känna igen tillfällen då det går
att ställa spontana frågor och genom att lyssna på samtal och att scanna tryckt
material. Den tredje är non-directed monitoring in information encounters, att  få
information utan att förvänta sig det. Den fjärde och sista är  interaction by proxy:
being told som beskriver individer får information från andra utan att fråga om
det. Det kan handla om att man får information när andra berättar om upplevelser
eller att få råd från andra utan att be om det, både från vänner och professionella.
De olika informationspraktikerna sker inte isolerat utan en individ rör sig ständigt
mellan olika informationspraktiker.54 De olika informationspraktikerna kan också
användas som strategier för att hantera hinder som individer möter när de söker
och får information.55 McKenzie skriver att de strategier hennes deltagare använde
sig av korresponderar med informationspraktikerna active seeking och active
scanning.56 Hon beskriver att de deltagare som hon har undersökt aktivt försöker
få den information de vill ha trots de hinder de möter. 57 De är också
uppmärksamma och tar tillvara på de möjligheter de får då de kan få relevant
information.58 

I resultatet och analysen kommer jag diskutera deltagarnas hur deltagarna
söker, använder, värderar och tillgodogör sig information utifrån begreppet
informationspraktiker som det beskrivs av Savolainen. Jag har också valt att
sortera och beskriva deltagarnas informationspraktiker utifrån McKenzies modell.

Informationsfattigdom

Informationsfattigdom är ett begrepp som innebär att individer och grupper, i
olika kontexter, inte har adekvat och jämlik tillgång till information, varken när
det gäller kvalité eller kvantitet.59 Elfreda A. Chatman har studerat fenomenet
kopplat till marginaliserade grupper som av olika anledningar lever i en begränsad
värld med gemensamma kulturella, sociala och religiösa perspektiv. Inom gruppen
definieras vad som är viktigt att uppmärksamma och vad som inte är det. 60

Chatman talar om begreppen insider och outsider, de inom gruppen är insiders
och de som inte är en del av gruppen är följaktligen outsiders. Det finns

54 McKenzie (2003) s. 33 ff. 
55 McKenzie (2003) s. 26. 
56 McKenzie (2002) s. 38.
57 McKenzie (2002) s. 41. 
58 McKenzie (2002) s 43. 
59 Shen, L (2013)  ”Out of Information Poverty: Library Services for Urban Marginalized Immigrants”; Britz,
J. (2004) ”To know or not know: a moral reflection on information poverty”,  s. 192. 
60 Chatman, E. (1996) ”The Impoverished Life-World of Outsiders”, s. 194.
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informationsbarriärer mellan insiders och outsiders eftersom insiders anser att
vissa företeelser enbart kan förstås av andra inom samma grupp . Därför misstror
de outsiders förmåga att förstå deras värld. Ur ett informationsperspektiv innebär
det att insiders avskärmar sig från informationsresurser de vet att de skulle kunna
ha nytta av. Därmed uppstår en konflikt mellan att vilja ha nödvändig information
och att fortsätta hålla sig inom den exklusiva gruppen för att skydda sitt
självstyrande och kontroll.61 Men de grupper som Chatman har studerat är
marginaliserade i samhället och kan därför i många sammanhang se sig själva som
outsiders.62 

Att vara medlem en sådan marginaliserad grupp kan innebära informations-
fattigdom på grund av att man behöver information men är förhindrade att söka
den. Man använder sig av självskyddande beteenden för att förhindra att andra ska
veta om behoven.63 Enligt Chatman finns det fyra faktorer som är associerade med
informationsfattigdom. Den första faktorn är secrecy, syftet med att hålla sina
behov hemliga beror på att man vill skydda sig själv från oönskat intrång från vem
som helst. Det leder till att individen inte tar till sig information och inte heller
delar med sig av information som kan vara nödvändig för att få hjälp. Den andra
faktorn är deception som också handlar om att hålla saker hemliga men saker hålls
hemliga avsiktligt, för att dölja de verkliga förhållandena ger man falsk och
vilseledande information. Det gör att möjligheterna för att få användbar
information minskar. Både secrecy och deception handlar om självskyddande.
Risk-taking är den tredje faktorn, när en informationsfattig behöver information
från någon annan kan personen ta en risk för att få tillgång till nödvändig
information. Den sista faktorn är relevance vilket innebär att människor kommer
enbart söka information hos andra om de tror att den är relevant.64

Begreppet informationsfattigdom kan också anknytas till teorier om
informationspraktiker. Enligt Liangzhi Yu har betoningen inom forskningen om
informationsfattigdom varit på hur informationsfattiga är de som är socio -
ekonomiskt fattiga. Hon anser att man måste fokusera på hur informationsfattiga
de informationsfattiga är.65 Hon utgår från tre teoretiska begrepp: informations-
resurser, informationspraktiker och informationstillgångar. 

Informationsresurser är de materiella och icke-materiella verktyg som en
individ använder för att få information. Det kan handla om böcker och internet.
Om en individ läser böcker för att få information men inte använder sig av
internet är det enbart böcker som är dennes informationsresurs. Varje individ har
en bas av informationsresurser som hon använder sig av. 66 Informationsfattigdom
kan manifestera sig genom att en individ inte använder sig eller inte förmår

61 Chatman (1996) s. 193 f. 
62 Chatman (1996) s. 205.
63 Chatman (1996) s. 197. 
64 Chatman (1996) s. 202. 
65 Yu, L. (2010) "How poor informationally are the information poor?", s. 907.
66 Yu (2010) s. 916. 
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använda sig av informationsresurser. Det kan handla om att man inte har tillgång
till datorer eller inte använder sig av biblioteket eftersom man inte vet att det går.
En individ väljer också de resurser som de tidigare har erfarenhet av och vågar
inte försöka använda sig av nya informationsresurser. Det kan bero både på ovana
och på att man av olika orsaker inte kan använda dem, till exempel på grund av
ekonomiska resurser. På så sätt blir individen begränsad och får inte tillgång till
relevant information.67

Informationspraktiker menar Yu är individers erfarenheter som informations-
skapare, spridare, sökare, mottagare och användare. Informationspraktiker är
begränsade av individers sociala och ekonomiska villkor. Det är också genom
informationspraktiker som en person kan behärska informationsresurser. 68

Begränsande informationspraktiker riskerar att reproducera informationsfattigdom
på så sätt att de som har begränsade praktiker inte kan tillgodogöra sig
informationsresurser och inte bygga upp en bas av informationsresurser.69

Informationstillgångar är de tillgångar med information som en individ samlar
på sig. En individs informationstillgångar är den samlade resultatet av en individs
informationsresurser som denne har fått tillgång till via sina informations -
praktiker. En individ samlar på sig information som de kan använda senare när de
behöver nödvändig information.70 Yu menar att om man inte har nödvändiga
informationstillgångar har man svårt att lösa situationer då man behöver tillgång
till information.71

Informationsfattiga är alltså missgynnade på flera olika sätt. De har svårt att få
tillgång till samhällets informationsresurser. Dels på grund av personliga faktorer
men också på grund av faktorer som är bortom deras kontroll, till exempel brist på
läs- och skrivfärdigheter. De är också missgynnade på så sätt att de har begränsade
informationspraktiker och därför inte har tillgång till viss information. De kan
därmed inte heller bygga upp en bas av informationsresurser att senare använda
sig av. Eftersom de har begränsade informationspraktiker kan de inte heller samla
informationstillgångar att använda sig av i mer akuta situationer. Då måste de låta
situationer lösa sig av sig själv.72

Yus teori om hur begränsade informationspraktiker bidrar informations-
fattigdom är viktig i min uppsats då de binder ihop uppsatsens två teman.
Chatmans teorier om informationsfattigdom använder jag mig främst av då jag
diskuterar ett fall som avviker från övriga. 

67 Yu (2010) s. 919 ff. 
68 Yu (2010) s. 917 f. 
69 Yu (2010) s. 924 f. 
70 Yu (2010) s. 918 f.
71 Yu (2010) s. 925 f. 
72 Yu (2010) s. 929. 
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Metod

I följande kapitel beskrivs uppsatsens metod som är den halvstrukturerade
livsvärldsintervjun. Det redogörs för metoden och urvalet av deltagare samt etiska
aspekter och överväganden. Till sist presenteras genomförandet och bearbetningen
av intervjuerna.  

Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Det empiriska underlaget för min uppsats består av ett antal kvalitativa intervjuer.
Syftet med uppsatsen är att utröna vilka informationspraktiker för att identifiera,
söka, förstå och värdera informationskällor och information i vardagslivet som
illiterata invandrare använder sig av. En kvalitativ metod är därför att föredra. Jag
har gjort halvstrukturerade livsvärldsintervjuer för att komma åt de illiteratas
livsvärld och därmed de informationspraktiker de använder sig av i vardagslivet.

Syftet med den halvstrukturerade livsvärldsintervjun att förstå ämnen från den
levda vardagsvärlden i den intervjuades eget perspektiv.73 En sådan intervju
försöker få beskrivningar från intervjupersonens levda värld. Den liknar ett
vardagssamtal men den har ett syfte. Att intervjun är halvstrukturerad innebär att
den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den ska enligt
Kvale och Brinkmann utföras enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa
teman och som kan innehålla förslag till frågor. 74 I forskningsintervjun produceras
kunskap i samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen. Kunskapen
upptäckts alltså inte under intervjun utan skapas aktivt. 75 Livsvärlden är den värld
som upplevs av intervjupersonen, som upplevs direkt och omedelbart oberoende
av och före förklaringar. Det är upp till intervjuaren att beskriva och förstå
meningen i det som intervjupersonen berättar. Intervjuaren försöker både lyssna
på de fakta som framkommer och på meningen bakom. Att det är en kvalitativ
intervju innebär att intervjun inte syftar till kvantifiering. Syftet med intervjun är

73 Kvale, S. Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 41. 
74 Kvale, Brinkmann (2014) s. 45. 
75 Kvale, Brinkmann (2014) s. 77.
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istället att få nyanserade beskrivningar av ett fenomen. Frågan om varför
intervjupersonen upplever och handlar som hon gör är den fråga forskaren vill ha
svar på. I den kvalitativa intervjun vill intervjuaren uppmuntra intervjupersonen
att så exakt som möjligt beskriva specifika situationer och handlingar, inte
allmänna åsikter. För att få så fullständiga beskrivningar från intervjupersonen
som möjligt är det viktigt att intervjuaren är lyhörd inför vad som sägs och inte
sägs och vara öppen för nya oväntade fenomen. Det är också viktigt att
intervjuaren är medveten om den mångtydighet som intervjupersonen kan ge
uttryck för vilket kan bero på de motsägelser som finns i den värld som
intervjupersonen lever i.76 

Urval

I början av min studie tog jag kontakt med en Sfi-lärare som jag kände sedan
tidigare. Hen tillfrågade några av sina elever som går studieväg 1 på Sfi om jag
fick intervjua dem. På så sätt hittade jag åtta illiterata invandrare att intervjua. 

När jag var klar med de intervjuerna hade jag förvärvat mycket intressant
kunskap och ville gå vidare för att fördjupa kunskapen om den situationen som de
illiterata invandrare befinner sig i. Jag bestämde mig för att göra ytterligare
intervjuer med de som kom i kontakt med illiterata invandrare och hjälpte dem
med att få och förstå information. I det syftet tog jag kontakt med en
integrationskonsulent, en etableringslots och en person som var ansvarig för
samhällsorienteringen. Jag intervjuade även läraren som hade förmedlat kontakten
med gruppen illiterata. Innehållet i de senare intervjuerna var i princip desamma
som i tidigare intervjuer även om perspektivet skiljde sig åt. Svaren från den
senare gruppen använder jag som komplement till de tidigare intervjuer, för att
kunna belysa ytterligare aspekter. 

Urvalet av de illiterata invandrarna gjorde jag i samråd med läraren. De gick
alla studieväg 1 på Sfi vilket innebär att de har ingen eller kort skolgång från
deras hemländer. Samtliga har gått på Sfi i Sverige i några år och har
grundläggande kunskaper i svenska och har även börjat lära sig läsa och skriva
men är fortfarande funktionellt illiterata. Urvalet är gjort så att jag kan ha ett
samtal med dem utan tolk. Det faktum att läraren introducerade mig gjorde att den
gruppen deltagarna redan innan intervjun hade ett visst förtroende för mig och det
underlättade intervjusituationen. Det var också det enda möjliga sättet för mig att
komma i kontakt med gruppen för att göra intervjuer.

Urvalet av gruppen hjälparbetare gjordes med tanke på vilka som kommer i
kontakt med de illiterata och fyller en funktion för dem utifrån ett

76 Kvale, Brinkmann (2014) s. 46 ff. 
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informationsperspektiv. Det framkom under intervjuerna med de illiterata
invandrarna att några av dem använder sig av etableringslotsar för att få och förstå
information. Det framkom även att de har fått information och hjälp från
integrationskonsulenter. Under ett par av lektioner som jag satt med i observerade
jag att de frågade läraren när de behövde hjälp att tolka och förstå information.
Under intervjun med integrationskonsulenten föreslog hen att jag kunde intervjua
den som var ansvarig för samhällsorienteringen eftersom hen bistod med
information till invandrare. 

Genomförande

 
Ofta skrivs det en intervjuguide inför en intervju. En intervjuguide är ett manus
som ger struktur till intervjuns förlopp. En sådan guide kan både innehålla några
av de ämnen som ska täckas och bestå av färdigt formulerade frågor.77 

Jag valde att i mina intervjuer använda mig av en intervjuguide utan färdigt
formulerade frågor eftersom mina intervjuer skulle ha struktur av ett samtal. Min
intervjuguid bestod av ett antal olika områden som jag ställde frågor utifrån. Först
bad jag dem kort berätta om sig själva, ålder, om de hade familj och vad de
gjorde. 

Det första området handlade om deras tidigare bakgrund och hur deras
informationspraktiker hade sett ut tidigare. Sedan frågade jag om första tiden i
Sverige. Om hur de hade fått information under etableringen. Därefter frågade jag
om hur de får och förstår information inom en rad områden. Till exempel Sfi,
skolan. Jag frågade också om hur det gick till när de fick bankkort och om de reste
med lokaltrafik och hur de fick information om det. Vi samtalade om hur det gick
till när de handlade. Jag frågade om de hade datorer och mobiler och om de visste
vad som hände i deras hemländer, i Sverige och i staden de bodde i och om de
använde sig av biblioteket. Under intervjuerna gjorde jag många följdfrågor på
sådant de berättade angående just hur de hittade information och hur de förstod
information och hur de handskades med skriftlig information. Jag frågade också
om de upplevde att något var särskilt svårt. 

I intervjuerna med hjälparbetarna använde jag mig av samma intervjuguide
men ställde frågor utifrån deras yrkesroller. Jag fokuserade på vilken information
som de tillhandahöll invandrare, vad de upplevde att just illiterata frågade om och
hur de upplevde att illiterata får och förstår information och om de upplever att det
finns några hinder för dem att få information. Eftersom jag hade gjort de första
intervjuerna med de illiterata invandrarna kunde jag anpassa mina frågor och
teman efter vad de hade berättat för mig och vad jag ville utveckla resonemangen

77 Kvale, Brinkmann (2014) s. 172.
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kring. De samtalen var till karaktären fria och till stor del anpassade efter vad
deltagarna arbetade med och vad de berättade. 

Vid varje intervjutillfällen berättade jag kort om vem jag var och vad jag
studerade samt om uppsatsen och dess syfte. Jag frågade om de var införstådda
med att intervjuerna spelades in och om de godkände det. Jag berättade att de
skulle vara anonyma i uppsatsen, att de inte behövde svara på frågor om de inte
ville och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Jag gjorde en första intervju tidigare än de övriga och den gjorde jag i mitt
hem. Resterande intervjuer med de illiterata gjordes i Komvux:s lokaler, där Sfi
har sin undervisning. Intervjuerna tog mellan en kvart och en timme att
genomföra. En av intervjuerna hölls på engelska eftersom deltagaren i fråga
behärskade engelska bättre än svenska. Intervjuerna gjordes under deltagarnas
lektionstid. Jag spelade in intervjuerna och antecknade under tiden, framför allt
när det gällde sådant som inte framkommer på inspelningen som till exempel
kroppsspråkcc. 

Illiterata invandrare är en marginaliserad och på många sätt en utsatt grupp,
därför kändes det nödvändigt för mig att försöka vara lyhörd och inte pressa dem
under intervjuerna.

Intervjun med integrationskonsulenten och ansvarige för samhälls-
orienteringen gjordes på deras respektive arbetsrum. Jag intervjuade Sfi-läraren i
hens klassrum och intervjun med etableringslotsen gjordes på ett café. 

Bearbetning

Jag har valt att inte transkribera hela intervjuerna utan aktivt lyssna igenom
intervjuerna och gjort  löpande anteckningar och transkriberat det som har varit
relevant för mina frågeställningar. 

Jag har när jag presenterar resultatet valt att använda mig av pseudonymer på
de illiterata invandrare som jag har intervjuat. Däremot använder jag mig av
yrkestiteln på de hjälparbetare jag intervjuar eftersom de i huvudsak uttalar sig  i
sin yrkesroll. Jag har också valt att anonymisera de orter som nämns i citaten.
Vikbo är en kuststad på cirka 20 000 invånare, Östervik är en intilliggande större
stad och Björka är en mindre ort som ligger en bit utanför Vikbo.  
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Etiska aspekter och överväganden 

En forskningsintervju bör inte betraktas som en öppen och fri dialog mellan
jämlika parter. I forskningsintervjun finns en tydlig maktasymmetri mellan
intervjuaren och intervjupersonen. Det är intervjuaren som har vetenskaplig
kompetens som leder och bestämmer samtalets början och slut. Intervjun är ett
enkelriktat och instrumentellt samtal. Intervjuaren har också tolkningsmonopol. 78 I
de intervjuer jag gjorde med de illiterata invandrare var maktasymmetrin särskilt
påfallande eftersom intervjupersonerna befann sig i ett underläge gentemot mig
som intervjuare. Inte enbart för att de blir intervjuade utan också för att samtalet
hölls på ett språk som de inte behärskar till fullo. Det är viktigt att notera att på
grund av språkförbistringar kan vissa frågor och svar i intervjuerna med de
illiterata invandrarna ha misstolkats.

Vetenskapsrådet framhåller forskningsetiska principer med fyra huvudkrav på
forskning för att individen ska skyddas, vilket jag har tagit hänsyn till.
Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om deras uppgift i
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska också upplysas
om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.
Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste samtycka till att vara med i studien.
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte ska kunna
ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in får endast
användas för forskningsändamål.79 

78 Kvale, Brinkmann (2014) s. 51 f.
79 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 5-14. 
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Bakgrund

I följande kapitel redogörs kort för forskningen i litteracitet och illiteracitet och
etableringen och samhällsorienteringen i Sverige presenteras. 

Litteracitet och illiteracitet

I Nationalencyklopedin definieras analfabet som en ”person som inte kan läsa och
skriva ännu vid relativt vuxen ålder”80 och analfabetism är enligt samma källa
”oförmåga att läsa och skriva”.81 Inom forskningen används begreppen ”literacy”
som ofta översätts till svenska ”litteracitet”. Jag använder mig i uppsatsen av
begreppet ”litteracitet” och dess motsvarighet ”illiteracitet” då det är begrepp som
börjar användas i allt högre grad även i svensk forskning.82 Under de senaste
årtiondena har forskningen lagts större fokus på att sätta litteracitet och även
illiteracitet i en kontext. Enligt Qarin Franker har forskning om litteracitet tidigare
fokuserat på skillnader mellan orala och litterata sätt att kommunicera. Forskning
har tidigare hävdat att litterata och illiterata tänker annorlunda, att litterata tänker
mer konkret och situationsbundet medan litterata har förmågan att tänka abstrakt
och situationsoberoende. Nyare forskning menar att detta synsätt är alltför
endimensionellt och etnocentriskt.83 

David Barton konstaterar att de flesta människor i världen i dag möter skrift i
vardagslivet. Skriftspråket är inbyggt i vardagslivets aktiviteter.84 Barton använder
begreppet litteracitet för att få en ny, bredare syn på förmågan att skriva och läsa. 85

Litteracitet är en social aktivitet och människor har olika litteracitetspraktiker som
de använder sig av i olika situationer.86 Barton talar om begreppet ”funktionell
litteracitet”. Tidigare har litteracitet ansetts vara en universell färdighet som är

80 Analfabet, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/analfabet, [Hämtat 2015-
01-20].
81 Analfabetism, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/analfabetism,
[Hämtat 2015-01-20].
82 Se bl.a. Franker (2004). 
83 Franker (2004) s. 686 f.
84 Barton (2007) Literacy: an introduction to the ecology of written language, s. 3 f. 
85 Barton (2007) s. 19. 
86 Barton (2007) s. 34. 
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användbar överallt. Med termen ”funktionell litteracitet” öppnar man upp för att
sätta in litteracitet i ett större perspektiv och i specifika sammanhang. 87  

Etablering och samhällsorientering i Sverige 

2010 stiftades en lag om etableringsinsatser av nyanlända som har fyllt 20 men
inte 65 år. Enligt lagen ska Arbetsförmedlingen samordna etableringsinsatser och
varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända samhällsorientering.
Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att
underlätta och påskynda den nyanländas etablering. Etableringsplanen ska sträcka
sig över högst två år. En nyanländ som deltar i aktiviteterna enligt
etableringsplanen har rätt till etableringsersättning.88 

Nyanlända har också haft möjligheten att välja en etableringslots för att hjälpa
dem att etablera sig i samhället. Systemet med etableringslotsarna har dock väckt
en hel del kritik och debatt, bland annat för att många menar att
etableringslotsarna inte har hjälpt nyanlända att komma ut i arbete i den
omfattning som det var tänkt.89 Arbetsförmedlingen valde att avsluta tjänsten våren
2015.90 

Enligt samma lag är varje kommun skyldiga att se till att nyanlända erbjuds
samhällsorientering. Enligt förordningen om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare ska samhällsorienteringen syfta till att underlätta
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grundläggande
förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskaps -
inhämtande. Deltagarna ska utveckla kunskaper om de mänskliga rättigheterna
och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och
skyldigheter, hur samhället är organiserat och praktiskt vardagsliv. Tyngdpunkten
ska ligga på den praktiska aspekten av leva i Sverige.91 

87 Barton (2007) s. 190. 
88 SFS 2010 :197 Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Stockholm:
Arbetsmarknadsdepartementet IU. 
89 Se bl.a. ”Kritik mot etableringslotsar”, Israelsson, Marit A, SVT Nyheter, 2014-10-20, [Hämtat 2015-04-
20] och ”Expressens ledare: Lotsarna är ett fiasko”, Expressen, 2014-06-21, [Hämtat 2015-04-20]. 
90 Arbetsförmedlingens hemsida > Om oss > För leverantörer > Om etableringslots [Hämtat 2015-04-20].
91 SFS 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, Stockholm:
Arbetsmarknadsdepartementet IU. 
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Resultat och analys

I följande kapitel presenteras uppsatsens resultat. Första delen behandlar illiterata
invandrares informationspraktiker och andra delen deras informationsfattigdom.
Undersökningens resultat ställs i relation till de teoretiska utgångspunkterna och
tidigare forskning. Till en början presenteras de illiterata invandrarna jag har
intervjuat kort för att få en förståelse för deras nuvarande och tidigare kontext. Jag
kommer även presentera hjälparbetarna med fokus på deras yrkesroll. 

Intervjudeltagarna

Arash är i övre tonåren och anlände till Sverige från Afghanistan för ett år och åtta
månader sen och kände ingen i Sverige när han kom. Han har ingen tidigare
skolgång. Arash har gått på Sfi i ett år och två månader och kan numera skriva och
läsa hjälpligt på svenska.  

Charbel är i femtioårsåldern och kommer från Syrien och har även bott i
Libanon under en längre period. Han har ingen tidigare utbildning. Han har bott i
Sverige i ett år och åtta månader och gått på Sfi i ett år. Han kom till Sverige med
en syster som han nu bor med. 

Ahmed är i trettioårsåldern och kom till Sverige från Egypten för fyra
månader sen. Han har inte gått i skola tidigare. I Sverige har han gått sporadiskt
på Sfi under några veckor. Han är gift med en kvinna från Sverige och har två
svenska styvbarn. Ahmed behärskar  engelska mycket väl. 

Sabo är i trettioårsåldern och kommer från Somalia men har bott i Kenya
större delen av sitt liv. Hon kom till Sverige för fem år sedan. Hon har syskon som
bor i samma stad. Sabo gick i skola i fem år i Kenya. Hon har gått på Sfi i ett år
och var dessförinnan dess föräldraledig. 

Françoise är i fyrtioårsåldern och kommer från Elfenbenskusten. Hon kom till
Sverige för sju år sedan och har ingen skolgång sedan tidigare. Hon träffade sin
man i Sverige, han är också invandrad och har bott i Sverige i tio år. Hon har gått
på Sfi i två år. 

Kahdija kommer från Somalia men har också bott i Kenya. Hon gick inte i
skola innan hon kom till Sverige. Hon är i fyrtioårsåldern och har sex barn.
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Kahdija bor med sin man och sina barn i Sverige sedan fem år tillbaka. Barnen är
mellan tio och tjugo år. I Sverige har hon både arbetat och gått på Sfi. 

Kamal är i trettioårsåldern. Han kommer från Syrien och har även bott i
Grekland. Han kom till Sverige för två och ett halvt år sen. Han bor med sin fru
och sina två barn som är tre och sex år gamla. Han gick i skola i Syrien men
började arbeta som tolvåring. Kamal har en syster som bor i samma stad som
honom och som har bott längre än honom i Sverige.  

Mehret är från Eritrea och har även bott i Sudan. Hon är i femtioårsåldern.
Hon har varit i Sverige i tre år och bor med sin man. Hon har vuxna barn som
också bor i Sverige. Hon har gått på Sfi i två år men har ingen skolgång sen
tidigare. 

När jag presenterar resultatet använder jag mig av beteckningen ”deltagare”
förutom namnen när jag talar om gruppen illiterata invandrare. 

Jag har även intervjuat fyra hjälparbetare som på olika sätt arbetar med att
förmedla eller hjälpa illiterata invandrare med information. Det är en
etableringslots, en Sfi-lärare, en integrationskonsulent och på sin kommun
ansvarig för samhällsorienteringen. När jag refererar till något de säger kommer
jag använda deras yrkestitel eller beteckningen ”hjälparbetare”. 

Etableringslotsen arbetar med flera klienter och hens arbete består främst av
att hjälpa invandrare att komma ut i arbete, till exempel genom att förmedla
praktikplatser. Hen uppger att hen också hjälper till med annat som att hitta
lägenheter och läsa brev. 

Sfi-läraren arbetar med svenska för invandrare och är framför allt lärare för de
som har ingen eller lite skolgång.

Integrationskonsulenten tar hand om de flyktingar som placeras i kommunen
och hjälper dem i etableringsfasen. Tillsammans med andra aktörer hjälper hen till
med det praktiska. Hen informerar invandrare om det svenska samhället. 

Samhällsorienteraren är ansvarig för den kommunala samhällsorienteringen.
Hen har därmed det övergripande ansvaret för kursen som de flesta invandrare
går.

Informationspraktiker

I följande avsnitt redogör jag för de informationspraktiker som de illiterata
invandrarna använder sig av. Det gör jag utifrån McKenzies modell över
informationspraktiker som är en av uppsatsens teoretiska utgångspunkterna.
Resultatet delas upp i de två olika stadier som McKenzie beskriver: connecting
och interacting. Därefter görs en indelning efter de informationspraktiker som
finns i McKenzies modell. Under varje rubrik finns beskrivningar både av när
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deltagarna har kommit i kontakt med informationskällor och information och när
de mött hinder. Sorteringar av beskrivningar är ofta godtyckliga vilket jag har
varit medveten om under arbetet. Flera gånger har det varit svårt att placera
fenomen under en specifik rubrik. 

Jag har valt att bortse från den informationspraktik som McKenzie kallar non-
directed monitoring, att slumpmässigt hitta en informationskälla eller information,
eftersom inga sådana exempel framkommer i studien. Därmed inte sagt att det inte
förekommer men det kan vara svårt för deltagarna att dra sig till minnes eftersom
det förmodligen händer utan att de registrerar det. Därefter diskuterar jag hur
informationspraktikerna används som strategier för att hantera de hinder som de
möter då de inte kan tillgodogöra sig skriftlig information. Jag redovisar också de
strategier som de använder sig av som inte passar in i modellen. 

Avsnittet inleds med en redogörelse av de informationspraktiker de använde
sig av innan ankomsten till Sverige. 

Tidigare informationspraktiker

Deltagarna i min studie har tidigare bott i ett eller flera länder och anlände som
invandrare till Sverige i vuxen ålder. De har gått från ett sammanhang till ett annat
och det har påverkat deras informationspraktiker. Enligt teorier om
informationspraktiker påverkas sökandet, användandet och värderingen av
information av både  bakgrund och omgivning.92 

I intervjuerna med de illiterata och frågade jag inledningsvis om hur deras
informationsanvändning tidigare har sett ut. Jag frågade även om det fanns någon
i familjen som kunde läsa, om de hade kommit i kontakt med skriftlig information
och hur de då hade hanterat den. Sabo berättar att i Kenya skedde kommunikation
via personliga möten och telefon och inte via brev eller internet: 

Ylva: Fick ni mycket brev hem till dig?
Sabo: Nej, inte brev, det finns inte brev. 
Ylva: Om ni blev sjuka eller  behövde gå i skolan i Kenya, hur gjorde ni då?
Sabo: Ja, precis, det är inte så brev, det är bara, vad heter det, ringa och boka tid. 
Ylva: Man ringer?
Sabo: Ja. De ringer de som behöver prata. De ringer och bokar tid på telefonen. 93

Françoise berättar att  hennes läs- och skrivkunniga bror hade som uppgift att läsa
och skriva när det behövdes och om han inte var tillgänglig frågade de en kusin.
Arash fick hjälp av vänner när han bodde i Afghanistan då han behövde hantera
skriftlig information. Han berättar också att han fick arbete på en fabrik i Iran
genom en kontakt som pratade med chefen å hans vägnar. Han säger att i Iran är

92 Savolainen (2008) s. 2 f.
93 Intervju med Sabo, 2015-02-03.
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kontrakt inte särskilt vanligt utan anställningar sker via kontakter och genom att
söka upp arbete på egen hand: ”Ingen kontrakt, bara prata. Jag säger jag jobba.
Säger, okej, välkommen.”94 Charbel berättar att i hans arbete som bilmekaniker i
Libanon använde han sig sällan av skriftlig information utan kommunikation var
framför allt muntlig: 

Ylva: Skrev du papper då? Hade ni papper?
Charbel: Nej, inte papper.
Ylva: Men ni pratade?
Charbel: Prata, ja. Inte papper, nej.95

Flera av deltagarna berättar om skillnaden som de upplevde när de anlände från
sin uppväxtmiljö till Sverige när det gäller skriftlig information. Mitt intryck är att
flera av dem är frustrerade över den. Françoise berättar om hennes upplevelse:

Ylva: Var det mycket brev och papper? 
Françoise: Nej, inte så mycket. 
Ylva: Inte som i Sverige?
Françoise: Nej, inte som här kommer här varje dag.96  

Även Ahmed säger att han upplever att det är annorlunda i Sverige gentemot
Egypten. Framför allt när han talar om sitt arbete i en affär:  

Ahmed: No, we don't have papers, like in Sweden. We don't have to pay to taxes, we don't
pay taxes. We don't have papers. Here if you want to sleep you have to sign paper, if you want
to wake up you have to sign paper.97 

Kahdijas upplevelse är, till skillnad från Ahmeds, att det visserligen fanns böcker
och papper i Somalia men i och med kriget så har det inte funnits någon möjlighet
till skolgång. Hon säger hennes pappa ville att hon skulle arbeta med jordbruk
istället för att gå i skolan. Sabo berättar att hennes föräldrar fick lära sig läsa och
skriva till skillnad från henne som bara gick i skola i fem år: 

Ylva: Din familj, kan dom skriva och läsa? Din mamma och pappa? 
Sabo: Ja, precis, min mamma och pappa de skolan när dom var liten. Min mamma jobbar,  
vad heter det, säljer på köttaffären. Min pappa han är snickare till huset. 
Ylva: Dom gick inte i skolan så mycket?
Sabo: Ja, dom gick i skolan mycket. Min mamma hon läser åtta år skolan. Hon förstår
språk och skriva.98 

Det är intressant att notera att Ahmed, som kommer från Egypten, som i högre
grad än Somalia är ett skriftspråkligt samhälle, ger uttryck för att märka en större
skillnad än Sabo och Kahdija som båda kommer från Somalia. Anledningen kan
94 Intervju med Arash, 2015-01-06.
95 Intervju med Charbel, 2015-02-02.
96 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
97 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
98 Intervju med Sabo, 2015-02-03.
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vara att Ahmeds föräldrar inte heller är läs- och skrivkunniga till skillnad från
Sabos föräldrar. Det kan också bero på att Ahmed jämför skillnaden när gäller
arbetslivet som kan vara större än den i vardagslivet. 

Arash, Ahmed och Charbels upplevelse är att man i Sverige måste studera för
att vara en fungerande del av samhället och för att få arbeta. De upplever att
avsaknanden av utbildning tidigare inte varit ett problem:

Arash: Nej, det är inte bra, jag bott i Afghanistan. [...] Det bara krig, alla skolor är stängd. Jag
inte gå i skolan.. det är problem. Jag.. nu tänker det är problem, förut inte tänka, alla inte i
skolan. Nu tänker jag problem, på jobbet, jag inte nu inte förklara. Nu, nitton, ingen mycket
läsa och skriva, problem.99 

Även Françoise uttrycker en frustration över att hon inte har fått lära sig läsa och
skriva tidigare:

Françoise: Ja, jag ibland, jag tänker.. jag inte gå i skolan i mitt land och inte läsa och så. [...]
Jag gör nånting, dom måste komma och hjälpa mig.100

Savolainen menar att vi föds i en ordning i vardagslivet, det han kallar mastery of
life. Det påverkar våra informationspraktiker.101 Det sätt som vi söker och handskas
med information för att lösa problem styrs av värderingar, attityder och normer
som även är en del av vårt övriga liv.102 Det är tydligt i undersökningen att
deltagarna upplever att tidigare använda informationspraktiker inte alltid fungerar
i deras nya sammanhang. De praktiker de tidigare har tagit för givna och
förmodligen inte reflekterat över är nu till liten eller ingen nytta. Därför ser de
numera bristande skolgång och läs- och skrivkunnighet som ett problem. De
värderingar, attityder och normer som varit styrande i deras uppväxtmiljö ser
annorlunda ut i det sammanhang de har kommit till. Det är därför inte förvånande
att många av deltagarna uttrycker en frustration över sin situation. Läs- och
skrivkunnighet, enligt Franker, tas för given i Sverige såväl som i de flesta
västländer. Läs- och skrivkunnighet förutsätts i många av de sociala situationer
som hör till vuxenlivet, det kan gälla till exempel att kunna läsa tidningar,
kontrollera dosering på medicinförpackningar, läsa busstidtabeller och betala
räkningar.103 Men litteracitet kan ses som en gemensam och delad angelägenhet
istället för en individuell. Läs- och skrivfärdighet behöver inte behärskas till fullo
av alla i en grupp utan det kan räcka med att någon inom familjen eller vänkretsen
fungerar som mediator.104 Françoises berättelse om hur de gjorde när de behövde

99 Intervju med Arash, 2015-01-06.
100 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
101 Savolainen (1995) s. 264 f. 
102 Savolainen (1995) s. 267. 
103 Franker (2004) s. 676 f. 
104 Franker (2004) s. 689 f. 
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hantera situationer som krävde skriv- och läskunnighet är ett tydligt exempel på
hur det kan fungera i andra sammanhang. Även Arashs berättelse vittnar om att
det, i hans tidigare sammanhang, fanns en självklarhet i att information inte
skedde via skrift utan muntligt. Kennan m.fl. menar att en invandrares tidigare
omständigheter kan bidra till att de har svårt att förstå hur man får tillgång till
information i ett nytt samhälle. För invandrare som är ovana vid livet i västvärlden
är det också svårt att förstå informationssammanhanget, 105 vilket är fallet för de
illiterata i min studie. De måste lära sig att orientera sig i det nya
informationssammanhanget och lära sig nya informationspraktiker som de kan
använda i Sverige. 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras de informationspraktiker de
illiterata invandrare använder sig av i Sverige. 

Connecting

Making connections through active seeking of sources

De illiterata beskriver ett antal olika situationer då de aktivt har sökt upp och
identifierat informationskällor. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är att de
vänder sig till familj och vänner när de behöver informationt. Till exempel
berättar Ahmed att han frågar en vän när han vill ha tag på halal. Hjälparbetarna
noterar att en viktig informationskälla för de illiterata är de som invandrat från
samma länder som dem och som talar samma språk. Etableringslotsen säger till
exempel att de frågar ”deras kompisar som har bott här längre än dom, eller dom
har gjort samma grej som dom”.106 Integrationskonsulenten bekräftar att de snabbt
hittar de som har anlänt före dem och bildar sociala nätverk. Det är något som
framkommer även i tidigare forskning. Jag kommer utveckla resonemanget kring
betydelsen av det sociala nätverket senare i uppsatsen. 

Sfi-läraren berättar att de som har vuxna eller äldre barn tar hjälp av dem
eftersom barnen ofta tillägnar sig läs- och skrivfärdigheter snabbare än sina
föräldrar. Hen berättar också att barnen, framför allt barn som själva är vuxna, till
elever kan ge och fråga efter information åt sina föräldrar. Integrationskonsulenten
säger att det händer att ensamstående, illiterata kvinnor tar hjälp av sina barn och
hen menar att det inte är bra för barnen, eftersom barn ska få vara barn. I Chus
studie framkommer att barn ofta fungerar som mediatorer för föräldrar, syskon
eller släktingar som är invandrare. Barnen hjälpte sina föräldrar att få nödvändig
information.107 Så är  fallet även i denna studie om man ser till hjälparbetarnas
svar. 
105 Kennan m.fl. (2011) s. 198.
106 Intervju med etableringslots, 2015-02-25.
107 Chu (1999) s. 5. 
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Arash berättar att han ringer personer från kyrkan vilket antyder att han har
byggt upp ett socialt nätverk med personer som inte nödvändigtvis kommer från
samma land eller talar samma språk. Han är yngre än de andra deltagarna och
anlände till Sverige utan familj. Det är möjligt att han därför har ett större behov
av att hitta ett sammanhang. Ahmed, som är gift med en kvinna som kommer från
Sverige, vänder sig till henne och även till sin svenska styvson för information.

Etableringslotsarna kan vara en viktig informationskälla. Charbel och Kamal
berättar att de använder sig av sådana. Khadija säger att hon innan tjänsten
upphörde vände sig till sin etableringslots. Många uppger att de, när de kom till
Sverige, bad de kommunens integrationskonsulent om hjälp.

Deltagarna ringer upp olika instanser som sjukhuset, förskolan och skolan när
de vill få information eller informera om något. Kamal berättar att han ringer
sjukhuset när hans barn är sjuka. Sabo säger att hon ringer dagis eller skolan när
hon vill berätta att hennes barn är sjukt. Hon ringer också upp läkare och bokar tid
om hon behöver det. 

Det kan vara svårt för deltagarna att förstå hur sjukvårdssystemet fungerar.
När jag frågar Khadija om det är något som hon upplever är ett problem berättar
hon att hon tycker det är svårt när hon försöker ringa sjukhuset och man måste
trycka sig vidare på telefonen för att komma fram. Även Sabo berättar att hon har
mött  problem när hon har försökt kontakta sjukvården. Hon upplever att det är
svårt att få kontakt med sjukvården för hennes dotter som har astma, är det har
varit mer akut har hon ringt utan att få en tid. Sabo beskrev att det var stressande
och jobbigt. Hon ansåg inte heller att sjukvården inte har hjälpt henne på det sätt
som hon ansåg att hon behövde. 

Intervjuerna med de illiterata visar att endast några få använder sig av
biblioteket. Ahmed berättar att han har varit på biblioteket med sin fru och sin
styvson. Han har inte lånekort utan hans fru har lånat böcker till honom.
Etableringslotsen säger att han inte får så mycket frågor om biblioteket från sina
klienter men att han tror att många har lånekort eftersom de ofta går till biblioteket
med Sfi. Khadija berättar att hon ofta är på biblioteket med sina barn och hon har
försökt få tag på en ABC-bok på somaliska på biblioteket men inte lyckats. Sabo
använder biblioteket för att låna böcker till sina barn och hon har också lånat en
bok i körkortsteori. Françoise säger att hon inte använder sig av biblioteket i hög
grad eftersom hon inte kan läsa: 

Ylva: Använder du biblioteket här nånting? Går du dit nån gång?
Françoise: Ja, jag går dit. Jag går dit men jag kan inte läsa jag inte gå mycket där.108 

Ovanstående citat visar att Françoise upplevelse av biblioteket är att det är en
plats där det främst finns aktiviteter som kräver läs- och skrivfärdighet, till
exempel utlån av böcker. Det är förvånande att inte fler använder sig av

108 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
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bibliotekets datorer men flera av dem har datorer hemma och därför saknas
behovet. 

Making connections through active scanning

Sfi:s lokaler fungerar enligt läraren som en plats där deltagarna kan få tag på
informationskällor. Hen menar att korridorerna och rasterna fungerar som en
informationscentral. Det faktum att skolan är en viktig plats för att få information
stämmer med tidigare resultat om att de kommer från samma land som talar
samma språk och som har liknande erfarenheter är en viktig informationskälla.

Kamal, Charbel och Arash uppger att de använder sig av datorer och internet
för att identifiera potentiella informationskällor. Kamal säger att han använder sig
av datorn för att titta på arabiska nyheter. Charbel berättar att han tittar på nyheter
från Syrien via dator. Flera av deltagarna använder sig av Facebook för att få
information och nyheter om sina hemländer då deras vänner lägger upp
videofilmer i flödet. Arash har ”gillat” kyrkans sida på Facebook för att hålla sig
uppdaterad om vad som händer där. Sabo har Facebook men ser det inte som en
plats att främst få information från utan som ett sätt att ha kontakt med sina
vänner. När jag frågar Khadija om hon använder sig av Facebook säger hon att
hon är för trött för att använda Facebook efter att ha lagat mat, städat och tagit
hand om barnen.

Några av deltagarna tittar på TV för att få information. Arash uppger att han
gör det för att få reda på mer om svensk politik. Charbel tittar på
matlagningsprogram på grund av sitt intresse för matlagning. Kahdija berättar att
hon tittar på TV för att veta hur vädret kommer bli: 

Kahdija: Kanske dagen molnigt.. kommer is.. jag tittar tv.
Ylva: Du tittar på tv om vädret?
Kahdija: Ja, vädret, ja, vädret jag mycket titta titta titta.109 

Deltagarna i min undersökning är inte främmande inför att använda sig av
tekniska hjälpmedel som datorer och TV. Användandet av TV är inte förvånande
eftersom TV i hög grad är ett muntligt och visuellt medium vilket torde vara en
fördel för illiterata. Det överraskade mig däremot att många av deltagarna
använder sig av Facebook och internet eftersom det är medier som i högre grad är
skriftliga. I tidigare forskning framkommer inte att invandrare eller illiterata
använder sig av internet frekvent. Kennan m.fl:s studie visar att internet används
sparsamt och främst av yngre flyktingar.110 Det är möjligt att internetanvändningen
inte efterfrågades i tidigare studier då studierna är av äldre datum. Anledningen

109 Intervju med Kahdija, 2015-02-04.
110 Kennan m.fl. (2011) s. 206. 
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till att resultatet ser annorlunda i min studie kan bero på att den är förlagd senare i
tid då det överlag har blivit vanligare med användande av internet vilket även
påverkat mina deltagare. De uppger däremot inte att de använder sig av internet
när de är i behov av information om till exempel vården och om var de ska vända
sig när de behöver sjukvård. Då ringer de hellre upp eller hör av sig till till
exempel lotsen. Att söka upp information på internet och använda sig av
webbplatser för information från olika samhälleliga instanser som i dag är vanligt
bland andra grupper är svårt för en illiterat eftersom det ofta förutsätts att man är
läs- och skrivkunnig. 

Making connections by proxy 

De illiteratas familj och vänner hjälper dem också i uppsökandet och
identifieringen av informationskällor. Françoise berättar att när hon behöver
kontakt med vården kan hennes man, som har varit i Sverige längre tid, hitta de
telefonnummer hon behöver på internet. Hon använder inte själv dator eller
internet för att göra det. Kahdija säger att hennes son, som kan läsa och skriva på
svenska, har hjälpt henne att ringa upp sjukhuset för att boka tid. Återigen blir det
tydligt att det sociala nätverket är viktigt. Inte enbart i syfte att få information utan
också för att kontakta andra informationskällor. 

Etableringslotsen berättar att hen hjälper till med att ringa telefonsamtal åt
sina klienter. Charbels etableringslots har hjälpt honom att komma i kontakt med
sjukvården:

Ylva: Så du ringde lotsen..
Charbel: Ja. Ringer lotsen, lots också ringer sjukhus.
Ylva: Okej, och sen berätta för dig?
Charbel: Ja.111

Flera av de illiterata får hem information på posten. Arash får hem brev från
Migrationsverket och Socialstyrelsen. Sabo och Kamal berättar att de får hem
papper från skolan och dagis. Charbel visar upp ett brev från Arbetsförmedlingen
som han har fått. Nästan alla deltagare uppger att de får hem reklam från till
exempel mataffärer.

När invandrare anländer till kommunen berättar integrationskonsulenten att
de, från första början, får information om var de kan vända sig och d e får även
information om det svenska samhället. Samhällsorienteraren berättar att de på så
vis lättare kan orientera sig bland informationskällorna och att informationen
dessutom blir tillförlitligare. Hen menar att de på så sätt inte behöver fråga vänner

111 Intervju med Charbel, 2015-02-02. 
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som är från samma land och behöver inte riskera att det kan bli fel. Om man vet
var man ska vända sig så kan man lösa problem på egen hand. 

Sammanfattande reflektioner 

De illiterata invandrarna använder sig av flera olika informationskällor. De
använder sig av familj och vänner och av dem som har liknande erfarenheter och
som talar samma språk. De tar även hjälp av dem för att kontakta andra
informationskällor, även om de är i en ny kontext använder de sig av samma typ
av informationskällor. Förutom ett par av deltagarna har de flesta inte informell
kontakt med svenskar vilket kan göra att deras sociala nätverk är mer begränsat än
tidigare. De vänder sig också till etableringslotsar och integrationskonsulenter
som kommunen tillhandahåller. Det sker dock främst i etableringsfasen. 

Många av deltagarna använder sig också av tekniska hjälpmedel som TV,
datorer och mobiltelefoner. Genom datorer och telefoner är internet en
informationskälla. De får också hem brev med information. 

Några av deltagarna uppger att de har använt sig av biblioteket för att låna
böcker till sina barn och för att låna eller försöka låna andra böcker. Det går att
anta att om samma frågor ställdes till litterata skulle fler uppge att de använder sig
av skriftliga informationskällor. Deltagarna i min studie föredrar, av förklarliga
skäl, muntliga och visuella informationskällor, men som framkommer i följande
avsnitt får de även mycket skriftlig information som de måste hantera. 

Interacting

Active seeking in information encounters
 

Deltagarna använder sig av en rad olika informationspraktiker för att förstå och
tillgodogöra sig den information de får. Det vanligaste sättet är att de aktivt pratar
och frågar familjemedlemmar och vänner. Ahmed får hjälp både från en vän och
sin fru när han ska försöka förstå information: 

Ahmed: But with the paper is hard for me because I don't write the language and read. But
I got my friend and my family, she help me. 
Ylva: In Sweden?
Ahmed: Yeah.
Ylva: So when you get a paper from somewhere in Sweden, you ask someone else?
Ahmed: Yes, my friend named Mohammed. She  from Egypt also but she finished SFI and
she been studying.
Ylva: And she reads for you?
Ahmed: Yes, she reads for me. And my wife sometimes. But I don't live with her, I live in
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another apartment so sometimes her read the paper for me and sometime my friend. 112

Ahmeds styvson, som kommer från Sverige, har hjälpt honom att förstå hur han
ska göra då han ska åka buss och tåg: 

Ahmed: The train or bus, almost my son, I'm stepfather for him. Him always go with me,
help me to go with the train and with the bus. [...]
Ylva: When you bought the ticket for the train, how did you know how to do that? Did
your son help you? 
Ahmed: Mm, the Swedish one, he helped me to do this. Because alone I don't think so. It
would be hard.113

När Ahmed införskaffade ett bankkort hjälpte hans fru honom. När han fick
papper som han skulle skriva på för att få det förklarade hans fru och banken för
honom vad som stod på papperna och därefter signerade han dem. Ahmed berättar
att han inte visar viktiga papper för vem som helst eftersom att han är rädd att folk
ska använda det på ett felaktigt sätt.  Françoises man har varit längre i Sverige än
henne och är läs- och skrivkunnig. Hon uppger att hon får hjälp av honom att
förstå information, bland annat läser han de brev hon får. När hon fick sitt
bankkort hjälpte han henne att läsa det papper hon behövde underteckna. Sabo
berättar att hennes bröder, som kan läsa och skriva, har visat henne hur hon ska
använda datorn framför allt för att betala räkningar. Sabos bröder hjälper henne
också när hon får brev. Kahdija får hjälp av sin son när hon behöver förstå
skriftlig information. Mehret har vuxna barn som läser, skriver och pratar svenska
och hon berättar att de hjälper henne att läsa brev. När Arash skulle på möte med
”socialen” visade han brevet han fick för en vän som skrev upp tid och datum till
honom på en lapp och gav honom så att han inte skulle glömma bort mötet. Kamal
och Charbel uppger däremot inte att de frågat eller fått hjälp av vänner och familj
när de har behövt förstå information. 

Resultatet stämmer överens med Courtrights studie om invandrare och hur de
får information om sjukvård. I hennes studie använde sig deltagarna i hög grad av
sitt sociala nätverk för att få information. Släktingarna som hade anlänt tidigare
till landet fungerade ofta som guider till lokala resurser och de hjälpte till med att
lösa problem kopplade till sjukvården.114 Rydéns forskning visar på samma sak,
hennes informanter använder sig av familj och vänner för att förstå och läsa den
skriftliga information de får. De visar brev för läs- och skrivkunniga vänner och
familjemedlemmar för att de ska läsa och förklara dem. 115 Slutsatsen i hennes
studie är att informanternas sociala nätverk skapar möjligheter för hanteringen av
de situationer som uppstår i vardagen då det krävs läs- och skrivfärdigheter. 116

Mina deltagares berättelser visar att det också stämmer för dem. Det sociala

112 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
113 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
114 Courtright (2005).
115 Rydén (2007) s. 37-76. 
116 Rydén (2007) s. 76 f. 
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nätverket är oerhört viktigt för hur de illiterata interagerar och förstår information
de får. Med hjälp av sitt sociala nätverk står de inte handfallna inför den skriftliga
information som de annars skulle göra. Det tydligaste exemplet på det är att de
visar upp brev de får för familj och vänner. Kamal och Charbel uppger att de inte
använder sig av familj och vänner vilket kan bero på att de, av någon orsak, inte
har någon som kan hjälpa dem. 

De illiterata använder sig av etableringslotsar för att förstå den information de
får. Det gör de på flera olika sätt både genom att skicka sms och bilder på brev  till
lotsen och när de träffar lotsen eller ringer upp hen. Kamal berättar att när han får
ett papper hem kan han ta en bild och skicka den till sin lots via mobilen . När
Kamal skaffade ett bankkort fick han ett papper hem som han visade för sin lots.
Charbel visar brev för sin etableringslots som förklarar för honom: 

Ylva: Du får hem ett brev.. frågar din lots?
Charbel: Ja ja. 
Ylva: Lotsen berättar för dig?
Charbel: Lotsen berättar mig.
Ylva: Är det nånting som lotsen inte berättar? Han berättar allt?
Charbel: Ja ja, lots inte förstår papper, eller brev, jag ska till lots. Jag inte ringer min syster.
Ylva: Nej, utan lotsen? Inte syster?
Charbel: Inte syster.
Ylva: Frågar du läraren?
Charbel: Nej. 
Ylva: Inte? Utan lotsen? 
Charbel: Ja. Lärare, klassrum, jag min frågar min lärare. 
Ylva: Men inte brev? Då är det lotsen?
Charbel: Ja, lotsen.117 

Charbel säger också att det är lättare att förstå lotsen eftersom att hen, liksom
Charbel, talar arabiska. Etableringslotsen berättar att hen ofta blir kontaktad av
dem han tar hand om och att de skickar bilder på brev via sina mobiler. 

De får även hjälp av andra hjälparbetare. Sfi-läraren berättar att de flera
gånger i veckan frågar hen när de behöver hjälp att förstå något. Det kan handla
om papper, räkningar och sms. Sabo berättar att när hon hade problem att förstå
brev när hon kom till Sverige i början bad hon integrationskonsulenten förklara
för henne. Även Ahmed säger att han har fått hjälp från integrationskonsulenten
när han har tagit emot papper han inte förstått. Sabo berättar att hon ofta får
papper hem från skola och dagis med information till exempel om att det går
magsjuka på skolan och dagis och om det är något som hennes barn behöver. Jag
frågar om det är svårt att förstå och hon säger att det inte är svårt att förstå men
om hon inte gör det frågar hon personalen: 

Ylva: Är det svårt att förstå?
Sabo: Jag förstår, jag frågar jag förstår inte den här och sen jag frågat personalen. Berätta
utan tolk och sen jag förstår. [...]118

117 Intervju med Charbel, 2015-02-02.
118 Intervju med Sabo, 2015-02-03.
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Sabo berättar att när hon gick till banken för att införskaffa bankkort fick hon fylla
i och underteckna ett papper. Hon frågade då vad det stod på det och de som
arbetade på banken förklarade för henne så att hon förstod:

Ylva: Har du bankkort?
Sabo: Ja, jag har.
Ylva: När du fick bankkort, hur gick det till? Gick du till banken?
Sabo: Ja, går där till banken. Och sen vi behöver kort och sen jag fylla i papper och sen
komma till post papper.
Ylva: När du fyllde i papper kunde du läsa vad som stod? 
Sabo: Ja, precis, de hjälper banken, inte jag. Jag frågade: vad betyder sån där, hon berättar
och jag förstår. 
Ylva: Och du förstod?
Sabo: Ja.
Ylva: Eller förstod du vad hon sa?
Sabo: Ja, hon säger, hon berättar mig, hon läser och sen jag berättar, vad ska ni göra den
här, berätta mig, jag förstår, lyssna. 
Ylva: Och sen skrev du under?
Sabo: Skriva namnet och personnummer.119  

De illiterata frågar även personer som de inte känner när de behöver information
akut. Sabo berättar om en längre tågresa hon gjorde tillsammans med sina barn då
hon hade svårt att förstå hur tågbytena skulle gå till. Hon försökte fråga personer i
närheten hur hon skulle göra men hon säger att det var många som inte svarade
henne eller ville hjälpa henne, till sist var det dock två personer som visade henne
var hon skulle. Arash berättar att när han kom till Sverige frågade han en person
på tågstationen för att få veta var Migrationsverket ligger. Ahmed berättar om en
bilfärd mellan två städer då han inte visste vägen. Han hade svårt att läsa på
skyltarna och förstå hur han skulle åka. Efter ett tag stannade han bilen och
frågade flera personer om hjälp:

Ahmed: And I go out from the hospital, I don't understand anything. And I feel like I lose
everything. I stop the car like three och four time and I go like restaturant and I wanna go
Vikbo and someone tell me E4. 
Ylva: You ask someone?
Ahmed: Yeah, I stop the car in the parking and then I go ask some people in restaurant
where I can go Vikbo because I'm new and I don't know how to go. 
Ylva: And they explained to you? 
Ahmed: Yeah, she explained go on E4. [...] I ask more three persons and after I'm in
Vikbo.
Ylva: You asked more persons?
Ahmed: Yeah, I ask like four person to come there. [...] I don't know how to use a map and
it's hard for me.120  

Kamal och Charbel använder sig av en översättningsapp som de har laddat ner till
sina mobiltelefoner då de interagerar med information. Kamal använder den när
han får ett brev som han inte förstår. Under intervjun visar han hur han tar ett kort
med telefonen som appen översätter. Det fungerar inte utan problem eftersom det

119 Intervju med Sabo, 2015-02-03.
120 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
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är svårt för appen och Kamal att urskilja vilket ord som är vilket. Även Charbel
använder sig av den, både för att kunna läsa papper han får men också för att
förstå vad folk säger. Under intervjun tar han upp telefonen och ber mig skriva in
ord i appen, till exempel ordet ”lärde”, appen läser ordet ”lärde” först högt på
svenska och sen på arabiska. Jag frågar om han förstår och han säger att han gör
det men han har svårt att förstå frågan som jag ställer. När vi pratar om hur han
blir informerad om när han ska vara i skolan och jag frågar om det är läraren som
säger till honom ber Charbel mig återigen att skriva på översättningsappen. Jag
försöker bland annat skriva ”kommer ihåg”, appen läser högt först på svenska sen
på arabiska. Charbel förstår fortfarande inte frågan utan missuppfattar och visar på
ett papper om månader han har fått i skolan. När han får hem ett brev säger han att
han också använder sig av appen. Han spelar in en fras på arabiska som appen
efter lite krångel översätter till ”gå till arbetsförmedlingen”. Den nya tekniken i
form av översättningsappar till mobiltelefoner ger en möjlighet för deltagarna att
själva interagera och förstå information utan att behöva vända sig till någon
utomstående. Som jag tidigare har skrivit är det de två som inte uppger att de
använder sig av familj och vänner som använder sig av appar. Det kan vara ett
sammanträffande men det kan också vara så att när de får hem till exempel brev
har de ingen nära till hands att fråga och därför använder sig i högre grad av andra
hjälpmedel.

Ett vanligt problem för de illiterata är att urskilja vilken skriftlig information
som är viktig eller oviktig. När de får hem brev och söker upp någon för att få
information i dem förklarad för sig saknar de förmågan att göra ett första urval.
Även hjälparbetarna vittnar om att många illiterata kommer till dem för att få
hjälp med den post de får. De tar då med sig både reklam och viktiga papper.
Etableringslotsen berättar att de också visar upp alla typer av sms.

Ett sätt för de illiterata att hantera och värdera information är genom att fråga
flera stycken om samma sak. Etableringslotsen och Sfi-läraren säger att de märker
att de illiterata frågar flera personer och inte enbart litar  på en persons utsaga.
Etableringslotsen berättar också att hens klienter frågar flera för att känna sig
säkrare. Även Ahmed vittnar om att han gör så för att känna sig säkrare:

Ylva: So if it's a really important paper and you have to sign it, you ask someone that you 
trust? 
Ahmed: Yeah, not one person. I'll ask my wife and my friend and maybe another friend. 
Ylva: Then you check if they say the same?
Ahmed: Yeah, I hear what him say and him say and what another person say after that I
can choose. [...] I can ask five or six person, not three or four.121 

Att fråga flera personer är ett sätt att försäkra sig om att information de får är
korrekt. Det kan vara särskilt viktigt när det kommer till muntlig information
eftersom det inte går att återkomma till den på samma sätt som det går med

121 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
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skriftlig. Att de illiterata frågar flera visar att de är aktiva då de värderar
information. De har tillägnat sig en informationspraktik för att kunna få fram
tillförlitlig information.
 

Active scanning in information encounters

Ett par av deltagarna bodde på flyktingförläggning när de anlände till Sverige. De
träffade där personer som talade samma språk och som hade varit i Sverige längre
än dem. Françoise berättar att när hon kom till Sverige och fick ett papper från
Migrationsverket som hon inte förstod talade hon med en kvinna som hade varit i
Sverige längre och som talade samma språk som henne:

Françoise: Dom söka asyl och dom stanna länge sen jag fråga dom om dom kunde hjälpa. 
Ylva: Så du fråga en vän som hade varit i Sverige som kunde läsa och skriva på svenska?
Françoise: Och jag kan inte prata svenska, jag pratar franska och jag tänker, dom kan prata
franska. Jag träffa en kvinna, hon prata franska och hon läsa svenska och så berätta lite
franska för jag.122 

Arash säger att när han fick papper som han inte kunde läsa så förklarade tolken
för honom. Han fick också hjälp av en person som bodde i samma
flyktingförläggning och som hade bott en längre tid i Sverige. Det faktum att de
bodde nära personer som talade samma språk och hade samma erfarenheter som
dem underlättade för dem under första tiden i Sverige. De kunde då be om hjälp
utan att aktivt behöva söka upp någon, förmodligen är det ett vanligt sätt att få
information och knyta kontakter under etableringsfasen. 

Flera av de illiterata berättar att de får hem reklamblad från affärer och på så
sätt vet de vad som är billigt när de ska handla. Sabo berättar att hon tittar på
pappret som kommer från affären på posten för att se vad som är billigt. Françoise
tittar först på vad hon behöver köpa hem, sedan går hon till affären. Jag frågar
henne om det blir fel ibland, hon svarar att hon vet vad hon ska handla och därför
blir det inte ett problem. Kahdija berättar att hon får hem reklambladet från
mataffärer och att hon använder sig av det: 

Kahdija: Hela affären handla, hela affären, Willys. Tidning kommer hemma, jag tittar tittar
tittar tittar. [...] Kanske Willys bra. [...] Willys, titta titta, billigt ja, billigt ja, ja, köpa. […]
Tidning kommer jag titta titta titta, jag köpa.123 

När Ahmed går i affärer för att handla bryr han sig inte om vad varor kostar men
han upplever det som ett problem att han måste handla sådant som han inte tycker
om för att han inte vet vad som är vad:

Ylva: When you go to shop like in Lidl, Willys, how do you know what to buy?

122 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
123 Intervju med Khadija, 2015-02-04.
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Ahmed: I know the bread because it look like the bread and I know some food because it's
exactly the same. 
Ylva: How do you know if it's cheap or expensive?
Ahmed: I don't care sometimes.
Ylva: It's not important?
Ahmed: It's okay, so what [...] it's not my country. For my country I would choose if I have
one hundred crown worth to eat. But here, of course, sometime I buy things I don't like it
cause I don't what is. 
Ylva: But you just try..
Ahmed: Yeah, I try, because I have to try all. And if I be like, I like this and I don't like this
I will die. I have to eat everything.
Ylva: Do you think that is a problem? Would you like to be able to know what to buy?
Ahmed: Yeah, of course. I like to know what it is, because it would help me. I have
problem with supermarket because sometime all the meat and the chicken sometimes halal
and not.124 

En del av deltagarna har ett Facebook-konto som de får information via, framför
allt om sådant som rör nyheter från deras hemländer. Under intervjun tar Kamal
fram sin mobiltelefon och öppnar Facebook-appen. Han scrollar i flödet och visar
bland annat videofilmer som hans vänner har lagt upp, en om en kvinna som har
fått bröstcancer och också filmer från Syrien och Saudiarabien. Arash berättar att
han tittar på filmer för att få veta vad som händer i Afghanistan, han går in på
Facebook-appen och spelar upp ett klipp som handlar om situationen i
Afghanistan för att visa mig. Som jag tidigare har skrivit blev jag förvånad av de
illiteratas flitiga användning av internet, men även om Facebook kan upplevas
vara skriftligt går det i de här fallen att se att man inte måste vara läs- och
skrivkunnig för att få information från Facebook-flödet. Genom att titta på klipp
får deltagarna information om till exempel det som pågår i deras hemländer,
dådan information som kan annars vara svår att få tillgång till. 

Interaction by proxy: being told

Deltagarna får information genom att andra informerar dem oombedda. Ahmed
berättar att en vän sade till honom att han måste börja läsa svenska på Sfi: 

Ahmed: I been told by my friend. Because I talk English, and say, this will not work, you
need to read and write Swedish and English also. And I have to come to Sfi.125

Han berättar också att hans svenska fru har sagt åt honom att han måste gå i skola
för att lära sig svenska. Hans fru har även visat honom var närmaste sjukhus
ligger och var vårdcentralerna i staden finns. När Arash skulle börja skolan sökte
en lärare upp honom tillsammans med en tolk för att förklara hur han skulle gå till
väga vid skolstarten. Han fick utpekat skolans lokaler av en annan person från
Afghanistan. Arash får också sms från kyrkan när det händer något där.

124 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
125 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
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Integrationskonsulenten säger att i och med att invandrare kommer till Sverige
och blir placerade i en kommun tar kommunen hand om dem och ger dem
nödvändig information så att de kan orientera sig i staden. Sabo berättar att när
hon kom till Sverige med sin familj fick hon hjälp av kommunen med information
om bland annat boende och skolgång. 

Flera av deltagarna uppger att de handlar på Lidl för att det är billigt. Kamal
säger att Lidl är mycket bra och säger att: ”alla köpa Lidl”. Även Mehret och
Arash berättar att de handlar på Lidl eftersom det är billigt. Mehret säger också att
”alla går, alla Lidl”. Det visar på att de blir informerade om sådant som är viktigt
för deras vardagsliv. Det är viktigt för dem, som förmodligen inte har så mycket
pengar att röra sig med, att veta var det är billigast att handla och det är sådan
information som tenderar att spridas. 

Ahmed säger att han får reda på vad som händer i Sverige genom en vän. Han
säger också att om det händer något i staden där han bor pratar andra om det så att
han får reda på det. Françoises dotter berättar för henne om det som händer i
hemlandet: 

Ylva: Tittar du på nyheter nånting om ditt hemland eller om Sverige?
Françoise: Ja, ibland min dotter tittar så hon berättar i mitt land.
Ylva: Hon tittar på tv:n då eller datorn?
Françoise: Datorn.126

När Françoise hade varit i Sverige en tid berättade en kvinna för henne att hon
skulle börja på Sfi. Hon fick också hon ett brev hemskickat till sig angående det.
Ahmed berättar om när han fick medicin från läkaren. Jag frågar om han förstår
vad som står på medicinförpackningen och hur ofta han ska ta den och han
förklarar att läkaren ritade tre streck för honom för att han skulle förstå. De som
kommer i kontakt med illiterata invandrare kan anpassa sättet de delar med sig av
information för att gruppen ska kunna tillgodogöra sig den. 

Oavsett om de aktivt söker upp information får de illiterata invandrarna alltså
del av viss typ av information. Även här är det mestadels deltagarnas familj och
vänner som informerar dem men de får även information via det kommunala
mottagandet och etableringen.

Sammanfattande reflektioner 

De illiterata invandrarna använder sig av sitt sociala nätverk för att kunna
tillgodogöra sig skriftlig information. De vänder sig även till hjälparbetare och
frågar personer de inte känner om de behöver information akut. De frågar flera
personer för att försäkra sig om att de får korrekt information. Ett resultat som
framkommer i tidigare forskning är att deltagarna värderar information från

126 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
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informella kontakter lägre än information från auktoriteter, 127 det är dock inget som
framkommer i min studie. 

Två deltagare använder sig av en översättningsapp då de interagerar med
information. Flera av deltagarna får information om sina hemländer via
videoklipp som läggs upp på Facebook. De använder sig också aktivt av de
reklamblad de får hem från framför allt mataffärer.  

Till viss del använder de sig av samma praktiker som de har gjort förut, att
fråga andra som kan läsa och skriva om hjälp att förstå information. I Sverige är
emellertid mer information skriftlig och därför måste de i högre grad hitta
strategier för att handskas med den typen av information. I följande avsnitt
kommer jag diskutera deltagarnas strategier mer ingående. 

Informationsstrategier 

Informationspraktiker kan även ses som strategier som individer använder sig av
för att hantera de hinder som man möter. Jag kommer i följande del ta upp några
av de informationspraktiker jag har redovisat men med fokus på hur de används
som strategier för att hantera hinder som deltagarna möter. Jag kommer även
redovisa de strategier som de använder sig av som inte passar in i McKenzies
modell över informationspraktiker. 

Utifrån intervjuerna går det att konstatera att mycket av den information de
illiterata invandrarna måste hantera i vardagen är skriftlig. Det kan handla om allt
från lappar som hänger på deras barns förskolor till brev de får hem från
myndigheter. Deltagarna kan inte alltid tillgodogöra sig den skriftlig
informationen, särskilt inte om den är mer omfattande och komplicerad. De
behöver därför hitta andra vägar för att kunna tillägna sig den information de
behöver för att klara vardagslivet. Det är framför allt i modellens andra fas,
interacting som de måste utveckla strategier hantera hinder kopplade till
illiteracitet. 

McKenzies deltagare använde sig framför allt av informationspraktikerna
active seeking och active scanning för att hantera de hinder de mötte. 128 Hon
beskriver att deltagarna i hennes undersökning aktivt försökte få den information
de vill ha, trots de hinder de mötte.129 De var också uppmärksamma och tog tillvara
på de möjligheter de fick då de kunde få relevant information.130 

I min studie är det tydligt att de illiterata invandrarnas mest använda
informationspraktik är att aktivt söka upp information och att aktivt fråga andra
för att förstå information. Det gäller i båda stadierna connecting och interacting.

127 Se bl.a. Davies och Bath (2001) och Kennan m.fl. (2011). 
128 McKenzie (2002) s. 38.
129 McKenzie (2002) s. 41. 
130 McKenzie (2002) s. 43. 
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Det stämmer överens med deltagarna i McKenzies studie som hanterade hinder
med att vara aktiva för att få relevant information. Mest förekommande  är att de
illiterata frågar familj och vänner när de behöver information eller när de behöver
förstå information. De ber dem läsa och berätta innehållet när de får hem brev och
när de får sms och också när de måste skriva under papper. Många av deltagarna
har familj som har varit i Sverige längre än dem och som antingen kan läsa och
skriva sen innan eller som har lärt sig det i Sverige. Resultatet visar också att de
talar med fler än en person för att försäkra sig om att information de får är korrekt.
Slutsatsen i Rydéns studie om hur illiterata handskas med vardagliga
skriftspråkliga situationer är att det är de sociala nätverken som skapar
möjligheter för att hantera sådana situationer. 131 Mitt resultat bekräftar Rydéns
resultat, de som har ett socialt nätverk och framför allt familjemedlemmar som är
läs- och skrivkunniga använder sig av det för att hantera de hinder de möter. 

De av deltagarna som har eller har haft etableringslotsar använder sig av dem.
Omdömet angående hur det har fungerat från de illiteratas sida är positivt, ingen
av dem uttrycker kritik. Däremot så uttrycker hjälparbetarna en viss skepticism
emot hur det fungerar, framför allt handlar det om att lotsarna gör allt och att deras
klienter på så sätt inte får lära sig klara sig själva. Etableringslotsen menar att om
invandrare vet att det finns hjälp kommer de inte försöka göra saker själva, även
de som egentligen skulle kunna klara sig själva. Samhällsorienteraren säger att tid
saknas när det gäller samhällsorienteringen och etableringen. Hen anser att det
inte finns tillräckligt med tid för att informera om sådant som kan vara viktigt och
då får de inrikta sig på det som är mest akut och nödvändigt. Ett resultat som även
den tidigare forskningen pekar på.132 

Ytterligare en strategi som det framkommer att de använder sig av är att ta
hjälp av sina mobiler och smarta telefoner. På dem har de även tillgång till
internet. Flera av dem uppger att de har datorer och internet hemma. Några betalar
även  räkningar via internetbanken, en av deltagarna visar för mig att han har
appen för sin internetbank på sin mobil och visar hur han gör för att logga in och
betala. Som jag tidigare skrivit är resultatet förvånande eftersom forskningen inte
visar att internet är en vanlig informationskälla. När jag under intervjuerna blir
demonstrerad hur de använder sig av sina smarta telefoner tycker jag mig se att de
ofta är på ett inlärt sätt gör det. De har lärt sig hur de ska gå tillväga för att betala
räkningar via internetbanken och så upprepar de det. Apparna på de smarta
telefonerna är ofta baserade på bilder. Appen är en bild på skärmen och när man
går in på olika appar så går det att klicka sig vidare med hjälp av flera bilder och
det bidrar till användarvänlighet för gruppen. Mobilerna är också behjälpliga på så
sätt att de kan ta bilder av text och skicka till någon som kan hjälpa dem att läsa.
Ett par av deltagarna använder sig också av en översättningsapp för att kunna läsa
brev och andra skrivna dokument.  

131 Rydén (2007) s. 75 f. 
132 Se bl.a. Davies, Bath (2011) och Kennan m.fl. (2011).
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Resultatet visar också att de använder sig av visuella informationskällor och
har lättare att tillgodogöra sig den informationen. Flera av deltagarna berättar att
de har stor nytta av reklambladen som man får hem i brevlådan och e använder sig
aktivt av dem för att jämföra priser mellan affärer:

Ylva: När du handlar? På Lidl eller på Willys. Hur vet du vad du ska köpa? 
Sabo: Ja, precis, vilken rabatt på Lidl eller affären. Jag tittar på, vad heter det, första titta
på papper kommer från affären till posten, titta vilken i dag är billigare rabatt.
Ylva: Hur vet du vad som är rabatt?
Sabo: Jag har tittat den pappren, grejor, det finns en väska, den här kostar förut, den kostar
nu, den här rabatt, halva pris. 
Ylva: Du tittar på siffrorna?
Sabo: Ja, precis.
Ylva: Du kan siffror?
Sabo: Ja, jag kan, det är inga problem.133

Ovanstående citat visar att Sabo är mycket medveten om vad hon ska köpa och
hur hon ska få det till lägsta pris. Det kan tyckas vara svårt för en illiterat att förstå
när en vara säljs ut för halva priset men deltagarna verkar inte ha problem med
det. Orsakerna till det kan vara att reklamblad från mataffärer till stor del består av
bilder på den aktuella varan vilket gör det lättare för dem. Det kan också bero på
att det är något som är viktigt för dem att kunna. Många av dem har förmodligen
inte mycket pengar att röra sig med och därför är det nödvändigt för dem att
jämföra priser för att få bästa möjliga pris. Det är en indikation på att de hittar
strategier för det som de måste hantera. Lloyd m.fl:s studie visar på liknande
resultat, illiterata ansåg att visuella informationskällor, som till exempel
reklamblad för affärer, var användbara.134 

Många av deltagarna behärskar siffror, vilket kan underlätta när de hanterar
vissa typer av information till exempel tider eller nummer på bussar. Sabo och
Arash berättar att de lär sig tider utantill så att de inte behöver leta reda på
information om det varje gång. Sabo upplever inte att det är ett problem att åka
buss eftersom hon vet tiderna när bussen går. Även Arash säger att han minns när
bussarna går. Tidigare bodde han en bit utanför staden och han räknar upp tiderna
som bussarna gick för mig: 

Ylva: Brukar du resa någonstans? Med buss, tåg?
Arash: Jag bara bussen. Jag bor i Björka.. kommer till Vikbo med bussen. Varje gång.
Ylva: Du åker buss här?
Arash: Ja.
Ylva: Hur vet du när bussen går? När du ska åka buss, kanske, åker du buss till
Östervik..
Arash: Björka.
Ylva: Ja, just det, Björka. Hur vet du när bussen går? Vilken tid bussen..
Arash: Ja. På helgen, två bussen, en bussen kommer till Björka, Vikbo, klockan tolv.
Tillbaka i Vikbo också tillbaka i Björka, klockan fem. 

133 Intervju med Sabo, 2015-02-03.
134 Lloyd m.fl. (2013) s. 133.
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Även i Rydéns studie framkommer liknande resultat. En av hennes informanter
berättar att han, med hjälp av att hans kunskap om siffror, klarar av att åka
spårvagn utan problem bara någon berättade för honom vilka nummer han skulle
åka med.135 En anledning till att illiterata invandrare behärskar siffror trots att de
inte kan läsa och skriva kan vara att de tidigare har behövt använda sig av siffror
och till exempel har behövt handskas med pengar även innan de anlände till
Sverige. 

Informationspraktiker är något som sker i ett sammanhang. Sökning,
användning och värdering av information är inte en individuell färdighet. De
illiterata invandrarna anpassar de sätt de tidigare har använt för att tillgodogöra sig
information till det nya samhället även om de inte kan göra det fullt ut på
samhällets villkor. De får istället, med hjälp av framför allt sitt sociala nätverk,
hitta nya strategier för att få den information de behöver för att hantera
vardagslivet. 

Informationsfattigdom

I detta avsnitt diskuterar jag de illiterata invandrarnas informationsfattigdom
utifrån Yus och Chatmans teorier. Jag kommer också gå närmare in på de hinder
de möter och till sist redogör jag för ett avvikande fall. 

Informationsfattigdom är ett begrepp som innebär att individer och grupper, i
olika kontexter, inte har adekvat och jämlik tillgång till information, varken när
det gäller kvalitet eller kvantitet. 136 Den grupp illiterata invandrare som jag har
studerat är informationsfattiga på så sätt att de inte får tillgång till information
som de behöver, eftersom de inte är läs- och skrivkunniga i en kontext som kräver
det. De saknar också tillgång till information på grund av att de är ovana vid
sammanhanget och för att de inte behärskar språket. Längre ner kommer det
diskuteras mer ingående.  

Som framkommit i tidigare avsnitt möter de illiterata invandrarna flera olika
hinder i informationsprocessen. Det kan handla om vardagliga företeelser som
vägskyltar och information om vad som finns i mataffärer. Ahmed berättar bland
annat om när han skulle åka från en stad till en annan och inte förstod hur han
skulle ta sig tillbaka eftersom han inte kunde läsa skyltarna. Han beskriver också
hur han känner sig begränsad när han handlar i svenska mataffärer eftersom han
har svårt att förstå vad han ska handla. Han säger att det blir fel ibland och att han
önskar att han kunde förstå. Françoise känner sig begränsad i och med att hon inte
kan läsa då hon vill baka: 

135 Rydén (2007) s. 38 f. 
136 Shen, L; Britz, J. (2004) s. 192. 
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Françoise: Jag vill baka mycket, för läsa, för svårt för mig, jag kan inte göra. 
Ylva: Brukar du göra på något annat sätt? Att du..
Françoise: Ja, den recepten jag kan, jag kan göra den. 
Ylva: Du kan inte huvudet?
Françoise: Ja. 
Ylva: Du lär dig utantill och gör det?
Françoise: Mm.
Ylva: Men om du vill lära dig nånting nytt..
Françoise: Jag kan inte, då jag lämnar den..137 

Etableringslotsen säger att mängden papper i Sverige gör det svårt för de illiterata,
de kan inte läsa de papper som de ska skriva under men skriver ändå under. Om
det sen blir fel så menar hen att de drar sig för att skriva under på andra papper
och att de på så sätt får svårt att lita på andra. De måste när de undertecknar
dokument förlita sig på vad andra berättar för dem vilket innebär en risk för att bli
utnyttjade. De kan inte lita på att det som sägs står och riskerar att skriva under på
något som de inte är helt införstådda i. Etableringslotsen berättar också att det är
svårt för illiterata att förstå de ansökningspapper de behöver fylla i för att hämta
hit sina familjer. Sfi-läraren upplever att illiterata ofta har problem med att förstå
längre texter och hen berättar om när en elev fick ett långt brev med viktig
information och långt ner i brevet stod det att det gick att ringa ett nummer om
mottagaren inte förstod brevet. En van läsare, menar läraren, hade kunnat se
vilken information som var viktig i brevet men för en illiterat blir det enbart en
textmassa. På grund av bristande läs- och skrivkunnighet har de illiterata också
svårt att värdera vilken information som är viktigt och vilken som inte är det. Som
jag tidigare har skrivit visar de upp brev och sms de har fått utan att kunna göra en
första urskiljning. 

Att de inte är läs- och skrivkunniga är inte det enda hindret för gruppen att få
tillgång till och tillgodogöra sig information, många hinder är också kopplade till
att de inte talar svenska och att de har kommit till ett nytt sammanhang. Kahdija
och Sabo berättar om de problem de upplever när de har haft kontakt med vården.
Kahdija säger att hon har ringt sjukhuset och då blivit uppmanad att ”trycka” sig
vidare för att få kontakt med rätt person. Hon säger att hon inte förstod hur hon
skulle göra då. Sabo upplever att det är svårt att få kontakt med vården för att få
hjälp med sin dotter. Hon säger att hon har haft svårt att förstå de som arbetar i
receptionen och även sköterskorna. I Courtrights forskning framkommer att ett
hinder för den grupp invandrare hon undersökte var att de var ovana vid formen
och reglerna för det lokala sjukvårdssystemet. De hade svårt att förstå var de
skulle vända sig när de behövde hjälp.138 Möjligheten att få hjälp och vård när man
själv eller någon i familjen är sjuka är enormt viktig. Ofta när man behöver
sjukvård är det akut därför kan det upplevas mycket frustrerande när man inte
förstår var man ska vända sig. Som illiterat har man inte heller möjlighet att

137 Intervju med Françoise, 2015-02-03.
138 Courtright (2005). 
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använda sig av sjukvårdens webbplatser för att hitta var man kan vända sig när
man behöver hjälp utan man måste använda muntlig kommunikation för att få
information, till exempel via telefon. 

Enligt etableringslotsen är det svenska systemet och de regler som finns här
svåra att förstå för många illiterata. Hen menar att de som har studerat tidigare har
lättare att förstå än de som inte har någon skolgång. Några av deltagarna uttrycker
att de inte förstår hur Arbetsförmedlingen och skolan fungerar. De vet inte vad
som förväntas av dem innan de ska gå på möten och några av dem säger att de
inte vet vilka tider de ska komma på möten. Arash berättar att när han skulle börja
på gymnasiet förstod han inte när han skulle komma och kom därför flera dagar
för sent. Han berättar under intervjun att han har en kallelse till ett möte med
”socialen” men han vet inte vad mötet ska handla om.

Under intervjuerna blir det tydligt att det är svårt att förmedla vad jag försöker
fråga om. Ofta blir det missförstånd och jag får använda tid till att förklara vad jag
menar. Det händer också att jag får släppa resonemang eftersom de inte går att
förklara på ett sätt som gör att vi förstår varandra, något som visar att det är svårt
att förmedla information. Det visar också att det är svårt för dem att tillgodogöra
sig information som inte är konkret och lättförståelig.

Den grupp illiterata som jag har undersökt har i en svensk och västerländsk
kontext begränsade informationspraktiker vilket gör att de ställs inför problem när
de får information från till exempel myndigheter. De är informationsfattiga i flera
aspekter på grund av att de har begränsade informationspraktiker. Först och främst
för att de inte kan läsa och skriva men också för att de inte kan språket och har
svårt att orientera i det nya sammanhanget. 

De saknar också informationsresurser. Informationsresurser är materiella och
icke-materiella verktyg en individ använder sig att för att få tillgång till
information och de är bara tillgängliga för individer inom ramarna för deras
informationspraktiker. För de som inte kan läsa och skriva är till exempel
textinformation inte tillgänglig.139  Illiterata invandrare är, på grund av
begränsande läs- och skrivfärdigheter, inte har tillgång till böcker och information
om vilken mat som finns i mataffärer, vilket innebär en begränsning för dem. Ett
konkret exempel är Françoise som inte kan använda sig av kokböcker och skrivna
recept eftersom hon inte kan läsa. Många av de informationsresurser som finns i
Sverige är enbart tillgängliga för individer som är läs- och skrivkunniga. I
sammanhang där informationsresurser inte är skriftliga är illiterata inte
nödvändigtvis informationsfattiga utan det är i en västerländsk och svensk kontext
som de blir begränsade.  

På grund av begränsande informationspraktiker och begränsad tillgång till
informationsresurser kan deltagarna inte bygga upp nödvändiga informations-
tillgångar. Informationstillgångar är de tillgångar en individ tillgodogör sig genom

139 Yu (2010) s. 918. 
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att använda sig av sina informationspraktiker och genom praktikerna utnyttja sin
bas av informationsresurser.140 Enligt Yu blir bristen på informationstillgångar ett
problem framför allt när informationsfattiga ställs inför ett kritiskt problem och
inte kan mobilisera sina informationstillgångar. De måste då låta situationen ta
hand om sig själv istället för att kunna lösa den på ett informerat sätt. 141 Det
framkommer inte så många exempel på kritiska situationer där deltagarna har
varit tvungna att låta situationen lösa sig själv under intervjuerna, vilket kan bero
på att det är svårt att berätta om. Det kan också vara så att de har de tillgångar som
krävs för att klara av de vardagliga göromålen men inte har tillgångar för att klara
av svårare problem. Det är därför svårt att säga något om deras bristande
informationstillgångar även om det går att anta att de utifrån Yus teori är
begränsade. 

Ytterligare ett problem för deltagarna kan vara att de gör sig beroende av
familj och vänner. Rydén skriver att det sociala nätverket i form av familj och
släkt som har bättre kännedom om landet är en trygghet eftersom de illiterata kan
få information genom dem. Men det kan också vara en begränsning då den
illiterata behöver utvidga sitt sociala nätverk för att kunna bli en aktiv del av
samhället.142 Det kan vara fallet med några av mina deltagare som har familj och
vänner som har varit i Sverige längre än dem. Familjen är en trygghet och en
tillgång men kan även vara begränsade eftersom de inte rör sig utanför familjen
och inte heller utanför den språkgrupp de tillhör. Därför knyter de inte kontakter
som kan vara utvecklande. De riskerar också ett beroende av informationskällor
som hjälper dem att läsa på så sätt att de måste lita på dem. Visserligen kan de
fråga flera personer om samma sak och gör ofta det men ibland är inte en
möjlighet. Eftersom Arash inte har familj som anlände tillsammans med honom
har han till skillnad från de andra kunnat skapa ett socialt nätverk som rör sig
utanför hans språkgrupp. Avsaknaden av familj är både en nackdel och en fördel
för honom. Ett problem, som integrationskonsulenten påtalade, kan också vara att
föräldrar som är illiterata blir beroende av sina barn vilket riskerar tvinga barnet
till alltför stort ansvar alltför tidigt. 

Sfi-läraren berättar att hen tycker att det är lätt att informera om konkreta
saker. Hen upplever att hennes elever får reda på sådant som är kopplat till
praktiska göromål men missar sådant som är mer abstrakt och svårförståeligt och
berättar bland annat att det var svårt att under valet förklara hur man ska och får
rösta. Att man får rösta i kommun- och landstingsvalet om man har haft
uppehållstillstånd i fem år men att man inte får rösta i riksdagsvalet. Hen menar
på att det är svårt för dem att förstå sådant med för många ”om och men”.
Etableringslotsen säger dock att de frågar hen om fritidssysselsättningar så svaren
är inte entydiga. Under intervjuerna med de illiterata upplevde jag att det var svårt

140 Yu (2010) s. 925. 
141 Yu (2010) s. 929.
142 Rydén (2007) s. 76 f. 
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att samtala om mer abstrakta företeelser på grund av språkförbistringar. Samtalen
rörde sig främst om det mest praktiska. De illiterata tar inte själva upp att de
upplever det som ett problem att de inte får information om sådant som inte är
kopplat till praktiska göromål. Det är därför svårt att dra några slutsatser angående
huruvida det är så att illiterata inte får information om det. Hur det ser ut är förstås
något som också är väldigt individuellt beroende på bakgrund. Om man tidigare
har haft en tillvaro där till exempel politik inte har varit något man har pratat om
eller varit engagerad i är det svårt att, som i lärarens exempel, förstå sig på det
svenska valsystemet. Om man däremot kommer från en annan bakgrund är det
lättare oavsett om man är illiterat eller inte. 

För att bli en aktiv del av ett samhälle är det viktigt att inte enbart få
information för att klara av praktiska saker. Det är också viktigt att få information
om sådant som är mer abstrakt och inte enbart knutet till överlevnaden. Det kan
handla om sådant som politik och fritidssysselsättningar. Utifrån Yus teorier om
informationstillgångar riskerar informationsfattiga att inte samla informations-
tillgångar om sådant som är mer abstrakt. Därför skulle de kunna ha svårt att
handskas med de problem som uppstår då de behöver information om sådant. De
riskerar därför att inte aktivt ta del av samhället eftersom de exempelvis inte vet
vilka rättigheter de har. 

Samhällsorienteringen och etableringsinsatser kan ses som ett sätt att
bekämpa informationsfattigdomen genom att försöka ge invandrare
informationsresurser och informationstillgångar som är användbara i Sverige.
Samhällsorienteraren berättar att kursen i samhällsorientering delvis syftar till att
lära dem var de kan vända sig när de behöver information. I slutdiskussionen
kommer jag resonera kring hur informationsförmedlingen skulle kunna förbättras
utifrån resultatet från denna studie, framför allt utifrån de strategier som studien
visar att de använder sig av.  

Utifrån Yus teoretiska begrepp är gruppen illiterata invandrare begränsade och
kan sägas vara informationsfattiga men resultatet visar också att de är aktiva när
de söker information och att de aktivt använder sig av en rad olika strategier för
att tillgodogöra sig information. Chatmans studie om informationsfattigdom
beskriver grupper som av olika anledningar lever i en begränsad värld med
gemensamma kulturella, sociala och religiösa perspektiv. Inom gruppen finns
sociala normer som gruppens medlemmar lever upp till och inom gruppen
definieras vad som är viktigt att uppmärksamma och vad som inte är det.143 Att
vara medlem i en sådan grupp kan innebära att man blir informationsfattig
eftersom man behöver information men är förhindrad att söka den då man inte vill
fråga andra utanför gruppen.144 Mitt resultat visar, som sagt, att en av de vanligaste
informationspraktikerna de illiterata använder sig av när de interagerar med
information är active seeking. Resultatet skiljer sig åt från vad Chatmans studie

143 Chatman (1996) s. 197.
144 Chatman (1996) s. 193 f. 
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visar. Anledningen till varför den grupp jag har undersökt inte stämmer överens
med Chatmans beskrivning av informationsfattiga grupper kan vara att den
gruppen som jag undersöker kommer från en annan kontext. I deras tidigare
sammanhang är det en självklarhet att fråga andra om man behöver hjälp och på
så sätt lösa vardagliga problemen som är kopplade till information och förståelse
av information. De ser inte illiteracitet som ett problem eller något de behöver
skämmas över eftersom litteracitet inte har ansetts vara en individuellt färdighet
utan en delad och gemensam angelägenhet i tidigare sammanhang. 

I uppsatsens nästa del kommer jag resonera närmre kring ett fall som skiljer
sig åt från de övriga då deltagaren i fråga reflekterar över sina begränsningar och
upplever att det är svårt att be andra om hjälp för att få och förstå information. 

Fallet Ahmed

Under analysen av resultatet från intervjuerna framkom ett tydligt undantag bland
deltagarna. Som tidigare resonemang visat är deltagarna aktiva i sitt sökande efter
information och de ser sitt sociala nätverk och hjälparbetare både som
informationskällor och som resurser när de behöver förstå information. Som jag
tidigare har nämnt stämmer inte resultatet med Chatmans teorier om informations-
fattigdom. Chatman menar att informationsfattiga inte frågar andra eftersom de då
riskerar att avslöja sin informationsfattigdom.145 Men Ahmed är ett undantag från
de andra deltagarna då han uttrycker att det är betungande att fråga andra om hjälp
och han är också ovillig att avslöja att han är illiterat. Ahmed frågar visserligen sin
fru, vänner och han tar även hjälp av sin styvson men han uttrycker under ett
flertal gånger under intervjun att han tycker att det känns svårt att fråga andra.
Han säger bland annat att han inte vill göra det eftersom han inte vill använda upp
andras tid. Ahmed säger också att han inte litar på andra och också att han inte
låter vem som helst läsa de papper han får eftersom han är rädd att de ska utnyttja
det. 

Ahmed uttrycker, till skillnad från de andra, att han vill ha möjlighet att välja
mellan olika alternativ. När han går i mataffären känner han sig frustrerad
eftersom han vill veta vilka matvaror som finns så att han kan köpa det som han
vill ha istället för att behöva chansa. Han anser att han inte har möjlighet att göra
det eftersom han inte förstår vad som är vad i och med att han inte kan läsa och
han måste då köpa det som finns trots att han inte egentligen vill ha det: 

Ahmed: For my country I would choose if I have one hundred crown worth to eat. But here,
of course, sometime I buy things I don't like it cause I don't what is.146

145 Chatman (1996) s.197. 
146 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
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Det är inte enbart vardagliga saker som han skulle vilja förstå utan han uttrycker
också en önskan kunna välja de bästa läkarna och juristerna. Han säger att om han
kunde läsa och skriva skulle han ha möjlighet han välja de bästa läkarna och de
bästa juristerna. Han uttrycker också en vilja att lära sig de regler och lagar som
finns i Sverige:

Ahmed: Of course, I need to know the rules in Sweden, how it work, of course I need to
know, what I have to do what I'm not allowed to do because the rules in Sweden is like this
and in Egypt another way. We are not exactly the same with rules. 

Ahmed berättar att om han inte förstår när han ska skriva på ett papper väljer han
att avstå:

Ahmed: The important paper is hard […] when it's contract and important paper I have to
spend like an hour to read it and exactly understand, if I don't understand I don't write I don't
sign my name on that paper.147 

Han avstår också från att använda sig av internet eftersom han då måste kunna
läsa och skriva och då han inte klarar av det säger han att han känner sig dålig.

Ahmed reflekterar över sin situation som illiterat till skillnad från de andra
deltagarna. Han upplever att hans situation är svår och han anser att han inte kan
fatta relevanta och informerade beslut. Hans fall är mer överensstämmande med
Chatmans teori om informationsfattiga grupper än de andra. Chatman talar om
begreppen insiders och outsiders och menar att insiders avskärmar sig från
informationsresurer som de skulle kunna ha nytta av. 148 Marginaliserade grupper
ser ofta sig själva som outsiders och att även andra ser dem som det.149 Hon skriver
också om begreppet secrecy, att en individ håller sina behov hemliga för att
skydda sig själv från oönskat intrång från vem som helst. 150 Ahmed upplever sig
själv som en outsider eftersom han inte kan läsa och skriva i ett samhälle som
kräver det och han avskärmar sig från informationsresurser som han skulle ha
nytta av, till exempel internet, just för att han ser sig själv om en som inte kan
klara av det. Han vill också hålla sina behov hemliga, både för att han inte vill
vara en börda för någon men också för att han inte litar på andra. 

Min tolkning av anledningen till att Ahmed skiljer sig åt från de andra är att
han på ett annat sätt än de andra rör sig i en skriftspråklig värld. Han är gift med
en svensk kvinna och har svenska styvbarn. Han behärskar engelska mycket väl
och kan därför han kommunicera obehindrat med svenskar. Han rör sig på så sätt i
en  värld som är ”större” än de andras och därför är han också mer medveten om
sina begränsningar. De andra deltagarna fokuserar på det som är mest akut i

147 Intervju med Ahmed, 2015-02-02.
148 Chatman (1996) s. 193 f. 
149 Chatman (1996) s. 205. 
150 Chatman (1996) s. 195 f. 
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vardagen och är nöjda om de får den information de behöver för att hantera
vardagen.

Ahmed upplever han att han inte får den information han behöver för att
kunna göra informerade val. Yu menar att en individ med otillräckliga
informationstillgångar blir tvungna att låta situationer lösa sig själva istället för att
aktivt kunna hantera det.151 Ahmed har inte de informationstillgångar han behöver
för att klara av svårare situationer som han ställs inför och därför väljer han att
släppa det och försöker inte heller informera sig för att kunna hantera situationen. 

Ahmed är märkbart frustrerad över sin situation på ett sätt som de andra
deltagarna inte uttrycker. Flera av de andra deltagarna säger dock att de innan
ankomsten till Sverige inte upplevde att det är ett problem att de inte kan läsa och
skriva men att de numera gör det. Det pekar på att de också börjar se vad de
saknar. Det kan tänkas vara så att när de lär sig mer svenska och blir bättre på att
läsa och skriva också kommer uppleva samma frustration över att inte få tillgång
till information som rör annat än det mest praktiska. 

151 Yu (2010) s. 929. 
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Slutdiskussion

Syftet med uppsatsen har varit att utröna vilka informationspraktiker  illiterata
invandrare använder sig av för att identifiera, söka, förstå och värdera
informationskällor och information i vardagslivet. I studien undersöks också vilka
informationshinder de möter för att få tillgång till relevant information samt vilka
strategier gruppen använder sig av för att hantera de hinder de möter.

I ett samhälle där litteracitet i stort tas för given är det viktigt att undersöka
den marginaliserade gruppen illiterata som har invandrat till Sverige. Eftersom de
inte behärskar läs- och skrivfärdigheter kan de inte få och tillgodogöra sig
information på det rådande sättet. De befinner sig dessutom i ett utanförskap på så
sätt att de måste orientera sig ett nytt sammanhang och också för att de inte
behärskar språket till fullo.  

Forskningen om illiterata är begränsad i Sverige. Det är en grupp som inte
heller kan göra sig hörda på samma villkor som läs- och skrivkunniga. Därför är
det viktigt att för ett demokratiskt och jämlikt samhälle ta del av deras
upplevelser. På så sätt går det att hitta vägar att öppna upp samhället för dem och
låta dem bli en aktiv del av det på deras villkor. 

Informationspraktiker 

Intervjuerna visar att flera av de illiterata invandrarna upplever en frustration över
den skillnad de har iakttagit mellan sin bakgrund och nuvarande situation. De
uppger bland annat att de upplever att man i Sverige måste kunna läsa och skriva
för att få ett arbete. Några av dem uttrycker att de tidigare inte har upplevt sin
brist på läs- och skrivfärdighet som ett problem. Informationspraktiker och i
synnerhet det som Savolainen kallar everyday information practices påverkas av
hur livet i övrigt ser ut. Praktikerna är en del av vår vardagliga kontext. När
vardagen förändras förändras också de informationspraktiker man använder sig
av. I ett västerländskt samhälle där mycket informationen är skriftlig måste
illiterata invandrare anpassa sina informationspraktiker.

Utifrån McKenzies modell över informationspraktiker i vardagen går det att
konstatera att illiterata invandrarna använder sig av en rad olika informations-
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praktiker för att få och förstå den information de behöver för att klara av sin
vardag. Ett tydligt resultat är att de är aktiva i sitt sökande efter information både i
kontakten med informationskällor och i interaktionsfasen. Den vanligaste
informationspraktiken, framför allt när de interagerar med information, är att
aktivt söka upp någon i sitt sociala nätverket och fråga om hjälp när de får
information som de inte förstår, främst på grund av att de inte kan läsa och skriva.
Det sociala nätverket består av familj och vänner som är läs- och skrivkunniga
men det kan också bestå av de som talar samma språk och som har liknande
erfarenheter. Det är också vanligt att de via sitt sociala nätverk får kontakt med
informationskällor och att de får berättat information för sig utan att ha frågat
efter den. 

Resultatet går i linje med Rydén och Fingerets studier. Deras studier visar att
det sociala nätverket har en enorm betydelse för illiterata när de hanterar
vardagliga problem som kräver läs- och skrivfärdigheter. Med hjälp av det sociala
nätverket kan de få och förstå information som annars skulle vara oåtkomlig för
dem. Annan tidigare forskning visar på att nära relationer är viktiga för att få
information om bland annat sjukvården.  

Andra informationskällor är det stöd som kommunen tillhandahåller de
nyanlända i etableringsfasen. För de som har tillgång till sådana fungerar
etableringslotsar både som informationskällor och mediatorer. Det resultatet är
också något som framkommer i tidigare studier. Sfi är en viktig plats för att få
hjälp med information där har eleverna möjlighet fråga sina lärare om information
och få hjälp att förstå information. I skolan kan de också få hjälp av andra
invandrare som studerar på de högre nivåerna. 

Deltagarna ringer själva upp olika typer av instanser, till exempel sjukvården
och skolan, för att få och dela information. TV, datorer, mobiler och internet är
viktiga informationskällor för att få information om bland annat hemlandet och
vädret. De får hem brev och reklam med information och de använder reklamen
från mataffärer när de ska handla för att se vad som finns och vad det kostar. 

De illiterata handskas med många situationer i vardagen då de måste kunna
tillgodogöra sig skriftlig information. Det kan handla om lappar som hänger på
deras barns förskolor, brev de får hem myndigheter, trafikskyltar och kontrakt. De
måste då använda sig av strategier för att tillgodogöra sig den skriftliga
information de får. Det sker framför allt i interaktionsfasen. Det vanligaste
strategin är att be andra om hjälp för att förstå skriftlig information. Framför allt
det sociala nätverket i form av familj och vänner men de ber även hjälparbetare
som etableringslotsar, lärare och integrationskonsulenter om hjälp. Andra
strategier är användning av översättningsappar som kan identifiera skrivna ord
och sedan översätta dem och läsa högt. Några av deltagarna lär sig också
information utantill som en strategi, till exempel busstidtabeller. En del av dem
kan siffror och kan därför tyda till exempel tider och bussnummer. 
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Det finns en tendens i samhället att betrakta illiterata som mindre vetande,
något som framkommer i den forskning som finns om illiteracitet. Blackledge
skriver att vuxna som inte kan läsa och skriva anses vara underlägsna intellektuellt
och kulturellt. Men min forskning visar att illiterata invandrare trots att de inte
behärskar läs- och skrivfärdigheter är aktiva och hittar strategier för att klara av de
hinder som de möter. Det resultatet bekräftas av tidigare forskning. Slutsatsen i
Fingerets studie där hon har studerat illiterata i USA är att de är självständiga och
betraktar sig som personer som kan bidra till samhället och till sitt sociala
nätverk.152 Även Rydéns och Blackledges studier visar på att illiterata hittar sätt att
klara av problem som kräver läs- och skrivfärdigheter. Genom att betrakta
illiterata invandrare som underlägsna och hjälplösa riskeras gruppen blir ännu mer
marginaliserade och och göra dem mindre benägna att aktivt söka information. 

Informationsfattigdom

Uppsatsen visar att det finns hinder för att de illiterata invandrarna ska få tillgång
till relevant information. Många av de hinder som finns är kopplade till bristande
läs- och skrivfärdigheter men de kan också vara kopplade till språkförbistringar
och svårigheter att förstå det nya sammanhanget. 

Hinder som kan uppstå för de illiterata är bland annat att veta vilken skriftlig
information som är relevant. Det är till exempel svårt för dem att avgöra vad som
är reklam och vad som är viktiga papper av de brev de får. Det kan också handla
om vardagliga saker som att det är svårt att köra bil eftersom de inte kan läsa vad
som står på trafikskyltar eller att inte kunna läsa recept och därför inte kunna laga
nya maträtter. De kan ha svårt att förstå vad möten med olika myndigheter ska
handla om och därför kan de inte förbereda sig. Etableringslotsen berättar att flera
har problem med att förstå papper från Migrationsverket som informerar om hur
man hämtar anhöriga till Sverige. Det är också svårt för dem att veta vad de
undertecknar. 

Resultatet visar att de använder sig av sitt sociala nätverk vilket är en
nödvändighet och en tillgång för dem. Men det kan också innebära en
begränsning på så sätt att de inte söker sig vidare och de blir därför begränsade till
den information som finns inom den sociala gruppen de tillhör. Eftersom det ofta
handlar om familj och vänner med liknande bakgrund som dem riskerar de att inte
ha någon som är mer förankrad i det svenska samhället att fråga och få
information från.

Det kan vara komplicerat att förmedla abstrakt information till gruppen.
Större delen av intervjuerna rörde sig kring praktiska frågor och det var svårt att

152 Fingeret (1983) s. 133 f. 
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tala om det som inte direkt var kopplat till något konkret. Svårigheten i att
förmedla den typen av information och förstå den kan leda till att illiterata har
svårt att bli en aktiv del av samhället då de till exempel inte vet vilka rättigheter
och skyldigheter de har. 

Gruppen illiterata invandrare är informationsfattiga eftersom de i en
västerländsk kontext inte har adekvat och jämlik tillgång till information. Främsta
anledningen till det är begränsade informationspraktiker framför allt bristande läs-
och skrivfärdigheter. 

Yu använder sig av begreppen informationsresurser, informationspraktiker
och informationstillgångar för att analysera informationsfattigdom. 153 Hon menar
att begränsade informationspraktiker reproducerar informationsfattigdomen efter
informationsfattiga inte kan tillgodogöra sig informationsresurser och bygga upp
en bas av informationsresurser.154 De kan därmed inte heller samla på sig
informationstillgångar i form av kunskaper eller förmågor att använda i kritiska
situationer.155 

Illiterata invandrare har begränsade informationspraktiker i ett skriftspråkligt
samhälle eftersom de inte är läs- och skrivkunniga. Därmed saknar de tillgång till
många av de informationsresurser som är vanligt förekommande i Sverige
eftersom de är skriftliga. De måste förlita sig på sitt sociala nätverk och de
muntliga och visuella källor som finns. Illiterata invandrare har enligt teorin
därmed svårt att bygga upp en bas av informationsresurser och de kan därför inte
samla informationstillgångar som de kan använda sig av vid behov. Därför
riskerar de att förbli informationsfattiga. 

Enligt Chatmans teori kring informationsfattigdom har marginaliserade och
informationsfattiga grupper en tendens att inte fråga om information eftersom de
då riskerar att avslöja sin fattigdom.156 Hennes teori stämmer inte med resultatet i
min studie. Deltagarna förefaller inte skämmas över att avslöja sina
informationsbehov utan de frågar ofta om de behöver hjälp att förstå. Att resultatet
inte stämmer överens med Chatmans teorier kan bero på att de använder sig av en
informationspraktik som de har tillägnat sig innan de anlände till Sverige som de
fortsätter använda sig av även i det nya sammanhanget. I andra samhällen anses
inte nödvändigtvis läs- och skrivfärdighet som en individuell färdighet utan det är
något kollektivt och det ses som en självklarhet att fråga en ”läsare” i sin närhet
om man behöver hjälp med något som rör läsning och skrivning. Det sättet att se
på litteracitet verkar vara något som de tar med sig även om de inser att det inte är
gångbart i Sverige när man till exempel ska arbeta utan att de då behöver tillägna
sig läs- och skrivfärdigheter. 

153 Yu (2010) passim. 
154 Yu (2010) s. 68.
155 Yu (2010) s. 70. 
156 Chatman (1996) ßs. 197. 
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En deltagare skiljer sig från de andra då han upplever att han är begränsad av
sin illiteracitet. Han uttrycker bland annat att om han kunde läsa och skriva skulle
han ha större möjligheter att välja, både i mataffären och han vill också kunna
välja vilka jurister och läkare han kan vända sig till. Min tolkning är att han, till
skillnad från de andra, lever i en mer skriftspråkligt sammanhang och därför vet
vad han inte får information om. Han ser också att han skulle behöva information
för att kunna göra bättre val. De andra lever i ett mer begränsat sammanhang som
de kan hantera och därför upplever de inte samma frustration. Det är möjligt att de
också blir mer frustrerade när de förvärvar läs- och skrivkunnighet.

Förbättrad informationsförmedling

Trots att de illiterata invandrarna i stort kan hantera vardagslivet är det viktigt att
samhället är behjälpligt för att utjämna den informationsojämlikhet som ändå
finns. Vad kan institutioner och myndigheter göra för att underlätta för illiteratas
tillgång till relevant och kvalitativ information utifrån resultaten i denna studie?

Informationsförmedling är en nyckel för att inkludera illiterata invandrare i
samhället. De flesta deltagare använder sig av sina sociala nätverk för att få och
förstå information men det kan, som jag tidigare har skrivit, vara begränsade. Det
finns också de som inte har ett socialt nätverk att utnyttja när de behöver det. 

I Sverige har många invandrare rätt till en etableringsplan och till en kurs i
samhällsorientering. Med hjälp av etableringsplanen och kursen ska invandrare få
information om det nya sammanhanget och få hjälp att orientera sig bland de
informationskällor som finns. Målet kan sägas vara att bygga upp invandrares bas
av informationsresurser och deras informationstillgångar. Resultatet visar dock att
informationsförmedlingen skulle kunna förbättras. Systemet med etableringslotsar
har inte fungerat som det var tänkt och har därför börjat avvecklas. Flera av
hjälparbetarna i min studie är kritiska mot systemet men de deltagare som
använder sig av etableringslotsar har inga invändningar utan använder sig av
lotsarna och tycker att de får hjälp av dem. Det får dock enbart hjälp av dem under
den två-åriga etableringsfasen. 

Ingen av deltagarna i min studie nämner att de har fått information eller fått
kännedom om informationskällor från samhällsorienteringskursen trots att flera av
dem torde ha gått den. Det är möjligt att kursen lämpar sig bättre för de invandrare
som har skolgång sen tidigare. För gruppen illiterata invandrare som har lite eller
ingen skolgång kan det vara svårt att tillgodogöra sig information under ett
undervisningstillfälle, även om det sker på deras modersmål, då de är ovana vid
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situationen. Det saknas också tid för att lära ut något mer än det mest vardagliga
och praktiska och sådant lär de sig hantera ändå. 

Det är angeläget att ge illiterata invandrare tillgång till informationsresurser
som de kan utnyttja med hjälp av de informationspraktiker som de behärskar och
använder sig av. Enligt Franker är det viktigt att i alfabetiseringsundervisningen
inte fokusera på de illiteratas brister utan på de resurser som de har. Det vill säga
de strategier de använder.157 Detsamma gäller även informationsförmedling. I
Kennan m.fl:s studie framkommer att information ofta var oåtkomlig för de
flyktingar de har intervjuat. De menar att informationsförmedlingen behöver ske
muntligt eller visuellt  för att flyktingarna ska kunna förstå den och på så sätt få
den information de behöver.158 

Min studie har visat att illiterata invandrare aktivt använder flera olika
informationspraktiker och strategier för att tillgodogöra sig information.
Resultatet gör det möjligt att förbättra informationsförmedlingen för att ge
illiterata invandrare jämlik tillgång till relevant information. Genom att
tillhandahålla informationsresurser som de kan utnyttja med de informations-
praktiker som de behärskar kan de också bygga upp en bas av informations-
resurser och även få informationstillgångar som de kan använda sig av i kritiska
situationer.

Den informationspraktik och strategi de använder mest frekvent är att de
aktivt söker upp personer att fråga om information eller att fråga om hjälp att
förstå information. Därför är det viktigt att det finns fysiska personer tillgängliga
att fråga, antingen på plats eller via telefon. I dagsläget kan de fråga
etableringslotsar och andra hjälparbetare som till exempel integrationskonsulenter
om de finns tillgängliga, men det är främst under etableringsfasen de får tillgång
till den hjälpen. Det vore att rekommendera att de även fick tillgång till det över
en längre tid. En mer samordnad verksamhet när det gäller förmedlingen av
samhällsinformation är också tillrådligt. Nu har gruppen kontakt med lotsar,
integrationskonsulenter och handläggare men också med lärare och
sjukvårdspersonal. Det kan vara svårt att veta var de ska vända sig för att få
information om vad. Om det fanns en fysisk person tillgänglig som kunde vara
behjälplig skulle det till exempel kunna underlätta för andra samhällsorgan.
Många ringer vården och har svårt att nå fram, det hade därför underlättat om de
kunde vända sig till någon som kunde hjälpa dem i ett tidigare skede. 

I studien framkommer att deltagarna använder sig av visuella
informationskällor, till exempel reklamblad. Det framkommer också att de
behärskar siffror och kan räkna. Dessa båda strategier är också viktiga att använda
sig av för en bättre informationsförmedling. Istället för att skicka brev med  till
stora delar skriven information skulle det vara att föredra att skriva kortare brev

157 Franker (2004) s. 700. 
158 Kennan m.fl. (2011) s. 204. 
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där till exempel tider stod i siffror. På så sätt skulle gruppen lättare förstå och
tillgodogöra sig informationen. 

Bibliotek har en viktig roll för att utjämna den informationsojämlikhet som
finns och för att åtgärda gruppens informationsfattigdom. I Unescos
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest står det att folkbiblioteken ska
”garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation”. 159 Ett
problem är att gruppen inte använder sig av biblioteket i så stor omfattning och
inte använder det som en informationsresurs. Böcker är en informationsresurs som
inte är tillgänglig för illiterata därför är det viktigt att biblioteket tillhandahåller
andra typer informationsresurser och även förmedlar information om det.
Biblioteken behöver sträva efter att ha mer lättillgänglig information till illiterata
för att de ska förstå att de kan använda sig av biblioteket. Resultatet har visat att
illiterata invandrarna använder sig av internet och har stor nytta av det. Därför är
det viktigt att biblioteken tillhandahåller datorer och internet, speciellt för de som
inte har tillgång till det i hemmet. 

Förslag på vidare forskning

Illiterata invandrares informationspraktiker och hur de drabbas av informations-
fattigdom är i stort sett ett outforskat område. Det behövs därför mer forskning på
området.

Jag har till min uppsats valt att göra intervjuer för att på så sätt få tillgång till
gruppens egna erfarenheter. Genom intervjuerna har jag kunnat se vilka
informationspraktiker de anser att de använder sig av och vad de tycker är svårt.
Intervjuer är dock begränsade på det sättet att det inte går att säga något om hur
individer verkligen agerar. Ofta handlar människor utan att tänka efter och komma
ihåg det efteråt. I det här fallet är de också begränsade på grund av
språkförbistringar och en ovana från deltagarnas sida att resonera kring sin
situation. Ett alternativ till intervjuer vore därför är att göra observationsstudier.
Genom observationer skulle det gå att se hur de får kontakt och interagerar med
information och vilka hinder som uppstår. 

I studien framkommer det att de är flitiga användare av datorer, smarta
telefoner och internet. Det är ett resultat som skiljer sig åt från tidigare forskning.
Därför vore det av intresse att se hur de använder sig av tekniska hjälpmedel. När
jag inledde uppsatsarbetet var min intention att även undersöka gruppens
informationsbehov. Det visade sig emellertid vara svårt att få fram vilka deras
behov är men det är också något som skulle kunna undersökas i en

159 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. 
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observationsstudie eftersom man då skulle ha möjlighet att studera situationer då
behoven uppstår. 

I mitt resultat framkommer både skillnader och likheter mellan de illiterata
invandrarna, både när det gäller hur de hanterar information och deras upplevelser
av situationen. Går det att se några skillnader beroende på ålder, genus och
bakgrund?
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka illiterata invandrares informations -
praktiker, det vill säga hur de identifierar söker, förstår och värderar
informationskällor och information i vardagslivet och hur de informations-
praktiker illiterata invandrare använder sig av i dag skiljer sig åt från de som de
använde innan ankomsten Sverige. Ytterligare frågeställningar är vilka hinder som
finns för gruppen när det gäller tillgång och förståelse av information samt vilka
strategier de använder sig av för att hantera hinder. 

För att kunna svara på frågeställningarna har halvstrukturerade livsvärlds-
intervjuer använts, både med illiterata invandrare och med de hjälparbetare som
ger illiterata invandrare information eller hjälper dem att hantera den. Den
teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har varit informationspraktiker, det är en
teori som infogar individers informationsprocess i en kontext. Delar av materialet
har analyserats med hjälp av McKenzies modell över informationspraktiker i
vardagen. Även teorier om informationsfattigdom har använts, det vill säga att
individer i olika kontexter inte har adekvat och jämlik tillgång till information och
informationskällor. 

Resultatet visar att illiterata invandrare är aktiva i informationsprocessen
särskilt när interagerar med information. Den informationspraktik de använder sig
av främst är att söka upp och fråga sitt sociala nätverk, till exempel visar de upp
skriftlig information för familjemedlemmar, vänner och hjälparbetare för att få
den förklarad för sig. De har också tillägnat sig en rad andra informations-
praktiker. De använder sig av Internet på smarta telefoner, bland annat en
översättningsapp för att översätta texter och kommunicera med andra. De
använder också Facebook, tittar på TV och utnyttjar andra visuella
informationskällor. Informationspraktikerna fungerar ofta som strategier för att
hantera de hinder de möter i och med att de är illiterata. Andra strategier är att de
använder sig av nummer och att de lär sig till exempel busstidtabeller utantill. 

Trots att illiterata invandrare använder sig av olika praktiker och strategier får
de fortfarande inte adekvat och jämlik tillgång till information och därför kan de
kallas informationsfattiga i en västerländsk kontext. Deras sociala nätverk är en
tillgång men kan vara en begränsning om de inte söker sig utanför det. De riskerar
att inte få information om abstrakta fenomen eftersom det kan vara svårt att
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förmedla och tillgodogöra sig, men till skillnad från Chatmans teori försöker de
inte dölja sina behov. 

En deltagare skiljde sig åt från de andra eftersom han uttryckte en ovilja att
fråga andra och avslöja sina informationsbehov. Han ansåg att han var begränsad
på grund av sin illiteracitet och att han inte hade tillräckligt många valmöjligheter.
Tolkningen av detta är att han lever i en mer litterat värld än de andra deltagarna,
bland annat på grund av att han talar engelska och är gift med en kvinna från
Sverige på grund av det är han mer medveten om vad han saknar. 

Det är viktigt att illiterata invandrare får tillgång till adekvat och jämlik
information. Uppsatsen föreslår därför att myndigheter och institutioner anpassar
informationsförmedlingen för att passa de praktiker och strategier som gruppen
illiterata invandrare har och använder sig av.  
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