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Abstract 

In this thesis I have investigated four housing corporation’s information about garbage 

disposal for their tenants (primarily immigrants who just arrived to Sweden). 

   Interviews with renters, employees of the housing corporations and employees of Eskilstuna 

Energi och Miljö indicates that the garbage information need to be improved to be better 

adapted to the target group. 

   To solve this information problem I decided to create an information chart, consisting of 

illustrations and legible text which informs the renters of how and, above all why it is 

important to recycle.   

   The aim of the project is also to increase the renters’ commitment and motivation in 

recycling and also; make the housing corporations, other organizations and authorities aware 

of how important it is to adapt information to different kind of groups. The aim in Information 

Design is always to work from the needs of the recipients. 

 
 

Sammanfattning 

I mitt examensarbete har jag undersökt hur fyra bostadsbolag i Eskilstuna kommun informerar 

sina nysvenska hyresgäster om sopsortering. Genom intervjuer med nysvenska hyresgäster, 

bostadsbolagen själva och Eskilstuna Energi och Miljö har det framkommit att bättre 

sopsorteringsinformation, anpassad för nysvenska hyresgäster efterfrågas. 

   Baserat på teori, önskemål och synpunkter från informanter och respondenter har jag arbetat 

fram en affisch som genom text och illustrationer förklarar hur och varför man sopsorterar. 

Affischen ska öka motivationen och engagemanget för sopsortering. 

   Främst är affischen anpassad för nysvenskar, men den riktar sig även till samtliga 

hyresgäster.  

   Som textdesignstudent hoppas jag att min affisch kan öka kunskapen kring sopsortering 

samt motivera och engagera fler att sopsortera. Jag vill även med detta examensarbete 

uppmärksamma olika samhällsaktörer om vikten av att anpassa information utifrån 

människors olika behov. 



 

Förord 

Jag vill tacka samtliga informanter och respondenter som bidragit med kunskap och 

information till mitt examensarbete. Jag vill även tacka familj och vänner för allt stöd, och sist 

men inte minst Björn Fundberg som tog sig tid att ge mig extra handledning.   
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Inledande del  
 

Introduktion  
 

De flesta hyresgäster kan nog känna igen sig i att man mer än en gång stört sig på att andra 

hyresgäster missköter en del hyresrättsregler. Regler kring sopsorteringen kan vara något som 

hyresgäster inte alltid följer till punkt och pricka.  

   Sopor som slängs fel och ställs vart som helst i soprummen kan väcka irritation hos många. 

Irritationen kan i sin tur medföra att fördomar och osämja uppstår.  

  Att reglerna kring sophantering inte följs kan bero på att sorteringsinformation saknas, är 

bristfällig eller svårtolkad. Även lathet, eller okunskap kan vara en förklaring till att 

sopsorteringen inte fungerar som den ska. 

   Sopor kan återvinnas vilket gynnar miljön, och det blir alltmer vanligt att bostadsbolag inför 

regler för sopsortering.  

   En del ser sorteringen som en viktig och naturlig rutin i vardagen och försöker sortera efter 

bästa förmåga medan andra slarvar eller helt låter bli.  

   I Sverige är vi relativt vana vid sopsortering, men för en del människor är sopsortering 

något främmande.  

   Alla nysvenskar som nyligen invandrat till Sverige har inte någon erfarenhet av att sortera 

sopor. De kan tycka att det är svårt att förstå vitsen men sopsorteringen samt veta hur man ska 

sortera. Alla hyresvärdar bör därför, enligt mig, se till att våra nysvenskar förstår reglerna 

kring sopsortering. Om bostadsbolagens sopsorteringsinformation är bristfällig eller endast 

finns på svenska kan det dock vara svårt för nysvenskar att ta del av informationen. Detta 

medför att nysvenskarna blir exkluderade från denna typ av information.  

 

Efter att fått reda på att årets tema för examensarbetet var inkludering och exkludering 

bestämde jag mig för att kontakta Eskilstuna kommun.   

   Kommunpolitikern och ordföranden i Arbetsmarknads- och familjenämnden, Sarita Hotti, 

nämnde att hyresvärdar i kommunen kunde ha problem med att nå ut med 

sopsorteringsinformation till sina nysvenska hyresgäster.   

   Efter samtalet med Hotti tog jag kontakt med fyra bostadsbolag i Eskilstuna för att höra vad 

de ansåg om detta. Samtliga bostadsbolag bekräftade att de har bristfällig information kring 

sopsortering för nysvenskar om sopsortering. Det framkom även att bolagen har svårt att veta 

hur man ska informera nysvenskar om sopsortering och därmed öka förståelsen för hur och 

varför man sopsorterar.   

 

Problemformulering  

Enligt anställda på bostadsbolagen och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM, som ansvarar för 

avfallshanteringen) missköts sopsorteringen i flera bostadsområden. Många sopor slängs i fel 

soptunnor. Både bostadsbolagen och EEM menar att sopsorteringsproblemen främst finns i 

bostadsområden där nysvenskar bor. Problemen tror både EEM och bostadsbolagen beror på 

att sopsorteringsinformationen till nysvenskarna är bristfällig. All information i soprummen är 

på svenska vilket man antar är ett problem då många nysvenskar har svårt att förstå svenska. 

Kulturella skillnader och bristande erfarenhet gällande sopsortering tror man även påverkar 

nysvenskarnas hantering av, samt förståelse för sopsortering.    
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    Informationsdesignproblemet hos respektive bostadsbolag är alltså att sopsorteringen 

missköts, att bolagens sopsorteringsinformation till nysvenska hyresgäster är bristfällig och att 

det är svårt att veta hur man på bästa sätt kan informera nysvenskar om sopsortering.  

    

Syfte 
 

Eftersom både EEM och bostadsbolagen menar att det främst är nysvenskar som har problem 

med sopsorteringen ville jag undersöka detta närmare. Mitt examensarbete har därmed 

handlat om att ta reda på om nysvenskar i Eskilstuna har problem att förstå sopsortering och 

informationen kring denna. Om så var fallet ville jag försöka reda ut vad dessa problem beror 

på. Utifrån behov och önskemål som framkom genom intervjuer med nysvenska hyresgäster 

har syftet med mitt examensarbete varit att med hjälp av god informationsdesign försöka 

framställa ett informationsmaterial anpassat till nysvenska hyresgäster. Informationsmaterialet 

är tänkt att försöka minska bostadsbolagens sopsorteringsproblem, genom att öka nysvenska 

hyresgästers engagemang och förståelse för hur och varför man ska sopsortera.  

 

Frågeställning 

Finns det nysvenska hyresgäster som är missnöjda med sina bostadsbolags 

sopsorteringsinformation?  

Vad är de i så fall missnöjda med? Och hur kan jag som informationsdesignstudent göra ett 

förslag för hur hyresvärdar skulle kunna öka nysvenska hyresgästers engagemang och 

förståelse för hur och varför man ska sopsortera? 

 

Avgränsning 

Jag har valt att undersöka fyra bostadsbolags sopsorteringsinformation till nysvenska 

hyresgäster i Eskilstuna kommun. Fokus har legat på att enbart undersöka vad nysvenska 

hyresgäster anser om sopsorteringsinformationen; om den förstås, samt om, hur eller varför de 

nysvenska hyresgästerna sopsorterar.   

   Gestaltningen som jag arbetat fram riktar sig i första hand till nysvenskar men är även tänkt 

att rikta sig till, och öka samtliga hyresgästers förståelse och engagemang för sopsortering.  

   Enligt Bo Wictorin, statistiker på Eskilstuna kommun, har under de senaste åren främst 

personer från Mellanöstern och östra Afrika invandrat till Eskilstuna, vilket kan förklara 

varför jag främst intervjuat nysvenskar från dessa områden (2012-04-04). 

 

Begreppsdefinitioner 
 

I mitt arbete har jag varit i kontakt med personer som invandrat till Sverige från olika länder. 

Dessa har jag valt att kalla ”nysvenskar” eftersom jag sett att ordet förekommer i olika 

mediesammanhang, samt i texter från olika myndigheter och organisationer.  

   Mina respondenter har även själva uttryckt att nysvenskar är en bra benämning att använda, 

liksom integrationssekreteraren Rabie Aldeeb (2012-04-25) som arbetar på arbetsmarknads- 

och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun, och själv har utländskt ursprung.   
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Eva Aniansson (2012-05-25), språkhandläggare på Svenska Akademien och Anna Antonsson 

(2011-05-28), språkvårdare i svenska och webbskribent på Svenska språknämnden säger båda 

att begreppet nysvensk mer eller mindre är en vedertagen benämning att använda, när det 

gäller personer som invandrat från olika länder till Sverige. Dock saknas en skriftlig och 

tydlig definition av själva begreppet.  

 

Etiska överväganden 

När det gäller forskning och intervjuer är det viktigt att man tar hänsyn till, och visar respekt 

för dem man möter, det vill säga, i mitt fall, informanter och respondenter.  

För att visa mina respondenter respekt och förståelse, samt för att kunna få detta tillbaka har 

jag läst böcker som handlar om integration och kulturskillnader. 

   Att respektera sina informanter menar Holme och Solvang är viktigt i sin bok 

Forskningsmetodik. Personer som bidrar med information och fakta i forskning eller i en 

undersökning ska inte luras att delta på falska premisser. Intervjupersoner ska vara på det 

klara med vad som gäller och själva kunna välja om de vill delta eller inte (Holme & Solvang, 

1997, s. 32). 

   När det gäller intervjuer och samtal med respondenter och informanter har jag varit noga 

med att presentera mig själv och mitt examensarbetes syfte, samt klargjort att alla haft rätt att 

få vara anonyma. Syftet med anonymiteten var att jag skulle kunna få så sanningsenliga svar 

som möjligt och att personerna ifråga skulle kunna känna sig trygga i sina uttalanden. 

 

Informationsdesign – rätt information till rätt målgrupp 

Informationsdesign handlar om att underlätta människors vardag, genom att öka förståelse för 

något eller att nå ut med ett budskap. Det kan handla om att framställa, förenkla och anpassa 

en viss typ av information till en specifik målgrupp, eller till allmänheten. 

   Huvudsakligen bör en informationsdesigner först och främst alltid utgå ifrån mottagaren och 

dennes erfarenheter, kunskaper och behov. Syftet med det man ska framställa är också viktigt 

att fundera kring. Vid själva utformandet av ett informationsmaterial ska man tänka på 

läsbarhet, läslighet och läsvärde samt val av medium och den kontext som 

informationsmaterialet kommer att befinna sig.  

   Efter att ha analyserat målgrupp, syfte, medium och kontext kan man sedan med hjälp av 

skisser och utprovningar med hjälp av exempelvis bild, text, ljud och ljus framställa ett 

informationsmaterial som fyller mottagarens önskemål och behov.       

   Informationsdesign finns överallt i vår vardag. Vi möter den ständigt i form av skyltar, 

bruksanvisningar, hemsidor, kartor, affischer, tidningar och nyhetsbrev.  

 

Författarna Kenn och Jenn Visocky O´Grady ger i boken The Information Design Handbook 

(2008) enligt mig en bra beskrivning av vad informationsdesign är: 

 
Information design, also known as communication design, is a rapidly growing discipline 

that draws on typography, graphic design, applied linguistics, applied psychology, applied 

ergonomics, computing, and other fields, It emerged as a response to people’s need to 

understand and use such things as forms, legal documents, signs, computer interfaces, 

technical information, and operating/assembly instructions (s. 20). 
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Informationsinhämtning – kunskaps- och forskningsöversikt  

I och med mitt examensarbete har jag bland annat läst om kulturskillnader och integration. Jag 

har exempelvis läst om hur svenska kommuner och institutioner arbetat med, samt gjort 

undersökningar kring samhällsinformation till nysvenskar.  

   Att ta del av litteratur om integration och kulturskillnader kan tyckas ligga utanför mitt 

ämne, men jag anser att det kan vara relevant för att försöka förstå nysvenskars förutsättningar 

och livssituation som nyinflyttade i Sverige. Det kan även vara bra att försöka förstå olika 

nysvenskar behov, erfarenhet och relation till informationssökning och förmedling av 

information.  

    

   Bo Wictorin berättar att det i Eskilstuna finns människor med många olika nationaliteter och 

kulturer. Dessa har alla erfarenheter, traditioner och värderingar som skiljer sig åt. Många 

nysvenskar som kommer till Sverige har svårt att anpassa sig till det nya samhället, just på 

grund av kulturskillnaderna. De står inför stora omställningar, menar Wictorin. Han berättar 

att Eskilstuna sedan 1990-talet främst tagit emot många nysvenskar från Mellanöstern och 

under det senaste året även en stor del från östra Afrika (2012-04-04). 

   Utbildningskonsulten Nazif Mayi berättar i sin bok I kläm mellan olika kulturer (2011) hur 

det kan vara att leva som nysvensk i Sverige. Boken skildrar Mayis egna erfarenheter som 

nysvensk men beskriver även andra nysvenskars tankar, åsikter och berättelser kring hur det 

är att komma till, samt leva i Sverige. Främst resonerar Mayi kring kulturskillnadernas roll i 

integreringsfasen, vilka kulturskillnaderna är, hur de yttrar sig samt vad de beror på. 

  Mayi konstaterar att det för många nysvenskar kan vara svårt att förstå och anpassa sig till 

det svenska samhället; kulturen, traditionerna, vanorna, lagarna och reglerna.  

   Vid möten mellan olika kulturer kan värderingar och levnadssätt skilja sig åt och kännas 

främmande. Sådant som känns främmande skapar lätt fördomar och avstånd mellan 

människor, vilket enligt Mayi kan försvåra integrationen för många. För att motverka 

fördomar i ett mångkulturellt samhälle menar Mayi att det därför både för svenskar och 

nysvenskar är viktigt att man respekterar varandra och sina olikheter (2011, s.11).    

 

Historik och nutid – samhällsinformation och samhällsorientering 

I de flesta svenska kommuner är integrationen svår att hantera. För att förebygga 

kulturkrockar och för att få nysvenskar att integreras finns samhällsorientering, något som alla 

svenska kommuner ska erbjuda sina nysvenskar.  

   Enligt en lag från 2010 ska varje kommun i Sverige se till att nyanlända erbjuds 

samhällsorientering. Denna är till för att ge nyanlända grundläggande kunskap och förståelse 

om vårt svenska samhälle och underlätta integrationen. Helst ska all information ges på ett 

hemspråk eller med hjälp av tolk (2010:197).  

   Rabie Aldeeb, integrationssekreterare på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i 

Eskilstuna kommun säger att samhällsorienteringen ska bestå av minst 60 timmar och att den 

ska genomföras under en tvåårsperiod. Det finns åtta obligatoriska punkter som ingår i 

samhällsorienteringen. En av dessa är ”Att bo i Sverige” där information om boende och 

sopsortering ges. Ansvaret för samhällsintroduktionen till nysvenskar varierar i olika 

kommuner. I Eskilstuna är det SFI (Svenska för invandrare) som står för introduktion, men 

numera har även Arbetsförmedlingen fått ett stort ansvar för detta (2012-04-25). 

   Aldeeb berättar att SFI bland annat informerar sina elever om sophantering, genom bilder,  
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filmer och föreläsningar. Aldeeb har ibland själv hjälpt till med att göra informationsmaterial 

på sitt hemspråk till några bostadsbolag i och utanför Eskilstuna kommun. Nyligen gjorde SFI 

tillsammans med ett bostadsbolag i Eskilstuna en film som informerar nysvenskar om hur det 

svenska samhället fungerar. I filmen får man bland annat lära sig hur man källsorterar.  

   Även om eleverna får samhällsinformation om sopsortering är det inte säkert att 

informationen räcker för att eleverna ska komma ihåg hur de ska sopsortera, väl på plats i sina 

soprum, konstaterar (2012-04-25). 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län gav i början av 2009 ut Samhällsinformation – en del av 

introduktionen. Rapport är en kartläggning av kommunernas arbete med samhällsinformation 

till nyanlända. I rapporten framgår det att samhällsinformationen runtom i Sverige visat sig 

vara bristfällig i avseende av bland annat presentation och upplägg. I rapporten presenteras 

även en bakgrundsbeskrivning kring uppkomsten av samhällsinformationen.  

   I slutet av 1960-talet började invandringen regleras alltmer i Sverige, till exempel i form av 

hårdare krav för uppehållstillstånd. I och med detta beslöt man att samhällsinformation borde 

införas för alla nyanlända, vilket innebar att erbjuda svenskundervisning och information om 

det svenska samhället till de nyanlända. Samhällsinformationen innefattade först och främst 

information om sjukvård, skola och polis och kompletterades senare även med kunskap om 

värderingar och idéer som byggt upp det svenska systemet (Eklund, 2009, s. 3-4). 

   Under 70-talet började man arbeta mer med integrering av nyanlända och 1975 beslöts det 

att alla myndigheter och organisationer skulle ta samma ansvar för nyanlända och svenskar, 

vilket innebar att alla samhällsaktörer själva skulle ansvara för att informera både nyanlända 

och svenskar på samma villkor (prop.1997/98:16, citerat av Eklund, 2009, s.3).      

 

Att informera invandrare gavs ut 1979 av Nämnden för samhällsinformation och är en rapport 

som i huvudsak sammanställer hur nyanlända söker information, hur de vill bli informerade 

och genom vilka kanaler de tar till sig information. Enkäter, telefon- och besöksintervjuer 

användes för att kunna dra slutsatser om de nyanländas relation till samhällsinformation 

(Dertell, Sjöberg, 1979, s. 4). Rapporten skrevs och baseras på undersökningar som gjordes 

för drygt 30 år sedan. Invandringen har sedan dess ökat och förändrats en hel del men trots 

detta tycker jag att det kan vara intressant att se hur informationen till nysvenskar har 

utvecklats historiskt sett. Det kan till exempel vara relevant att få veta om någon typ av 

informationskanaler fortfarande är giltiga även idag.  

   I rapporten fastställs att finländare, jugoslaver, greker, turkar, latinamerikaner och personer 

från norden då var majoriteten av alla nyanlända. De informationskanaler som man 

undersökte var formella och traditionella informationskanaler som tidningar, radio och TV 

samt broschyrer. Personliga kontakter, det vill säga vänner och släkt var viktigast när det 

gällde informationsförmedling.  

   Skriftlig information i form av broschyrer, samhällskataloger och lappar i brevlådan ansågs 

vara den informationskanal som majoriteten av nysvenskarna då främst föredrog, följt av 

TV:n (s. 44). TV:n användes främst av de som bott ett tag i Sverige, medan skrivet material 

föredrogs användas av de som nyligen kommit till Sverige (s. 45).    
   I rapporten menar man att det finns en del olikheter bland olika nyanlända, samt i enskilda 

folkgrupper.  Man påpekar att nysvenskar inte är en homogen grupp. Nysvenskarnas val av- 

och relation till informationskanaler menar man därmed påverkas av skillnader i kultur, 

religion politiska traditioner, utbildningsnivå, vistelse- och motivation till att stanna i Sverige. 

Då många skillnader finns skriver man att myndigheter bör ta hänsyn till dessa och utforma 

information utifrån de olika gruppernas bakgrund och behov (s. 4-5, 41).   
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I forskningsartikeln Something old, something new: Preliminary findings from an exploratory 

study about people's information habits and information grounds (2005) sammanställdes 

Karen Fisher, Charles Naumer från The University of Washington, Joan Durrance från 

University of Michigan, Lynn Stromski och Torben Christiansens, från United Way of King 

County upptäckter om människors informationssökningsbeteenden. Man fokuserade främst på 

att undersöka var människor söker vardagsinformation och hur de går tillväga. 

Undersökningarna utfördes med 612 slumpmässigt utvalda invånare i östra King County, 

Washington. Resultat från undersökningarna visade att deltagarna främst tog till sig 

vardagsinformation via personliga kontakter, genom släkt, vänner och arbetskolleger samt via 

internet. Kvinnor var mer benägna att hämta information från personliga kontakter, än män 

och yngre, som i större utsträckning föredrog internet. Deltagarnas användande av internet 

som främsta källa ökade ju högre inkomst deltagarna hade. 

   Deltagarna med högre lön var en anig mer bekymrade över pålitligheten och trovärdigheten 

av informationen som de inhämtade medan låginkomsttagarna var aningen mer oroade över 

problem med tillgänglighet och kostnad. 

   Majoriteten av deltagarna i undersökningarna inhämtade information på platser där man 

kommer i kontakt med andra människor. Till exempel var arbetsplatsen (föredrogs av 

höginkomsttagare) och platser för utövande av religion (främst valt av låginkomsttagare) följt 

av platser för utövande av fritidsaktiviteter och intressen populärast informationskällor. 

   Många utbytte även vardagsinformation med främlingar av en slump, till exempel i 

mataffärer, på busar och i väntrum på sjukhus.  

 

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag 

samt för privata företag inom avfallshantering och återvinnig. Organisation gav 2008 ut 

rapporten Kartläggning av information till nysvenskar.  

   Syftet med rapporten var att undersöka hur Sveriges kommuner informerar nysvenskar om 

hantering av avfall och återvinning. I projektet undersöktes även hur denna typ av 

informationen skulle kunna utvecklas baserat på nysvenskarnas önskemål för att få reda på 

hur man på bästa sätt skulle kunna nå ut med informationen. (Avfall Sverige, 2008, s. 5).  

   I rapporten djupintervjuades sammanlagt 61 nysvenska vuxna, ungdomar och barn från tre 

svenska städer i olika storlek. Nysvenskarna kom ursprungligen från Afrika, Latinamerika och 

Mellanöstern. Intervjupersonerna bestod av både kvinnor och män i åldrarna 20 till 60 år, de 

var låginkomsttagare och saknade akademisk utbildning och bodde i hyresrätter (s.7-8). 

   Genom befolkningsstatistik från SCB gjorde man urval i olika kulturella grupper. Man 

valde att exkludera akademiker och höginkomsttagare då dessa ansågs integreras relativt 

snabbt efter att ha bosatt sig i Sverige (s.8). Från SFI intervjuades 20 lärare från 19 kommuner 

och i enkätundersökningar med kommuner deltog 51 kommuner (s. 8). 

   Undersökningarna med kommunerna visade att knappt hälften av kommunerna hade något 

direkt informationsmaterial till sina nysvenskar gällande avfall och återvinning. Anledningen 

var att man ansåg att uppdatering och framtagning av skriftligt material var för kostsamt. Att 

översätta information till olika språk menade man också var alltför kostsamt (s.11). Internet 

tyckte man kunde vara en bra informationskälla för sopsorteringsinformation, men samtidigt 

insåg man att många äldre nysvenskar skulle exkluderas från informationen, då de ofta inte 

använde internet (s.9). 

   Bildmaterial däremot menade man uppskattades av nysvenskar, då det uppfattas som 

gränsöverskridande. (s. 9-10). 

   Genom undersökningar med SFI-lärarna framkom det att drygt hälften av lärarna 

informerade sina elever om sophantering. När det gällde undervisningen menade man att det  
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var svårt att hitta en lagom språklig nivå att informera eleverna på då en del var analfabeter 

och därmed hade särskilt svårt att lära sig svenska, skriftligt och muntligt. (s.10) 

   De flesta SFI-lärare berättade att många elever hade svårt att förstå varför man sopsorterar 

och hur sopsorteringen går till. Brister i svenska språket ansågs vara det främsta hindret för 

förståelsen för sopsorteringens men även kulturella skillnader menade man försvårade 

förståelsen. Bilder och kort text på enkel svenska tyckte man framförallt kunde motverka de 

språkliga hindren och underlätta förståelsen för återvinning. I undervisningen försökte lärarna 

främst använda informationsmaterial i form av film, föreläsningar och studiebesök (s.11-13). 

   Av alla nysvenskar som deltog i intervjuerna saknade 90 % kunskaper om vad som händer 

med soporna efter att man har sorterat dem. Många hade ingen förståelse för kopplingen 

mellan miljö och sopsortering och heller ingen direkt kunskap om att vissa medel kan vara 

giftiga och skadliga för miljön. Olika kulturella värderingar ansåg nysvenskarna själva, till 

skillnad från lärarna, inte påverkade förståelsen för hur man ska sopsortera. En del 

intervjupersoner menade att en del inte sorterade på grund av att de trodde att återvinningen 

inte sköttes korrekt, efter det att en sopbil hämtat soporna (s.14-15). 

   Många av de nysvenskar som intervjuades hade dålig tillit till kommunala och statliga 

verksamheter och deras information eftersom dessa verksamheter i nysvenskarnas hemländer 

ofta kan vara korrupta och ineffektiva (s.26).    

   Fler än 85 % av de intervjuade tyckte att det var viktigt att få veta varför man skulle sortera. 

De ansåg att det vore bra att få reda på hur sorteringen påverkar miljön och samhället rent 

konkret och trodde därmed att fler skulle sortera om de förstod fördelarna med 

sopsorteringen.  

   I Sverige är de flesta vana vid att sprida och söka skriftlig information på nätet. På nätet 

finns bland annat mycket samhällsinformation från kommunerna att läsa.  

   Att man kan söka och hitta samhällsinformation på nätet visade sig för många av de 

intervjuade nysvenskarna relativt främmande (s. 26). 
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Metod 

 
Kvalitativa intervjuer 
 

För att få reda på hur nysvenskar förhåller sig till, samt tänker kring sophantering kan 

kvalitativa intervjuer vara en bra metod att använda. De kvalitativa intervjuerna gav möjlighet 

att direkt förklara och omformulera frågor som mina intervjupersoner inte förstod.    

   I boken Kvalitativa intervjuer skriver Jan Trost att kvalitativa intervjuer bör användas om 

man är intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller reagera (2005, s. 14).  

   Holme och Solvang skriver även att kvalitativa intervjuer är bra om man vill veta hur en 

samhällsföreteelse tar form, det vill säga om man vill få mer kunskap om en företeelse för att 

kunna förstå varför den sker (1997, s. 99).  

   Den kvalitativa intervjun styrs av tema och tidpunkt men liknar ett vardagligt samtal där det 

är intervjupersonernas tankar och åsikter som ska ligga till grund för intervjun. För att kunna 

återge intervjusvar korrekt kan det vara bra att spela in intervjuerna, samtidigt som man 

antecknar sådant som framkommer (Holme, Solvang, 1997, s. 108).   

 

Fokusgrupp 

 
En fokusgrupp kan ses som en typ av gruppintervju eller ett gruppsamtal där deltagarnas olika 

åsikter kommer fram genom diskussion. Fokusgruppen styrs av en moderator vars roll är mer 

passiv och iakttagande. Moderatorns uppgift är att lyssna och anteckna samt att lägga fram 

nya diskussionsämnen till deltagarna. En fördel med fokusgruppen är att respondenterna inte 

styrs så mycket av intervjuaren, utan själva sinsemellan fritt kan diskutera kring sina åsikter. 

   Bente Halkier, lektor vid institutionen för kommunikation, verksamhet och 

informationsteknologier vid Roskilde universitet menar i sin bok Fokusgrupper att man som 

arrangör till en fokusgrupp ska tänka på sin roll som intervjuare och bete sig professionellt, 

det vill säga behandla alla deltagarna med respekt samt ta dem på allvar (2010, s. 60-62). 

 

Tillvägagångssätt – kontakt med respondenter och informanter 

 

Under examensarbetet har jag haft kontakt med 18 stycken respondenter. Jag har intervjuat 

lika många kvinnor som män i åldrarna 21 till 44. Näst intill samtliga respondenterna kommer 

ursprungligen från Afrika och Asien, främst från Mellanöstern. Respondenternas 

utbildningsnivå skiljer sig en del åt. Vissa har enbart gått ut grundskola, medan andra har gått 

på gymnasiet samt läst kortare yrkesutbildningar eller studerat på högskola. De flesta av 

respondenterna har tidigare i sina hemländer haft minst ett arbete.  

   Vid utprovningen av utkast till min affisch deltog sex SFI-elever från D-nivån i åldrarna 19 

till 53, varav fem var kvinnor. Deras utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet skilde sig åt en 

hel del.  

   Respons som framkom under utprovningen samt hur utprovningen gick till beskrivs i 

rapportens avhandlande del. 

 

   När det gäller mina informanter, anställda på bostadsbolag, kommunalt anställda med flera 

är antalet som jag haft kontakt med något svårare att fastställa. Många gånger pratade jag 

enbart kort med flera personer samt ställde frågor, för att sedan hänvisas vidare till andra 
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kontakter. Dock har jag valt att kalla de personer som gett mig mest information och som jag 

haft kontakt med ett flertal gånger för informanter.  

   Främst har jag inhämtat information från informanterna via telefonintervjuer, men även 

genom mejl, personliga möten och intervjuer. Genom bostadsbolagens anställda fick jag veta, 

och med egna ögon se, vilken sorts information respektive bostadsbolag ger ut till samtliga 

hyresgäster. Jag fick även reda på hur anställda på bostadsbolagen med olika yrkestitlar 

uppfattar nysvenskars relation och erfarenhet kring sopsorteringen. En del anställda hade 

mycket kontakt med nysvenskar i sitt arbete samt vana av integrationsarbete och kunde därför 

ge mig en del information om hur olika kulturskillnader kan te sig på olika sätt.  

   Andra informanter som jag varit i kontakt med är anställda på och inom Eskilstuna 

kommun, vilka genom sina arbeten har kunskaper om nysvenskar; deras relation till 

sopsortering och informations- och kommunikationsvanor.  

   För att få tips om hur jag skulle utforma en lättläst text har jag varit i kontakt med personer 

som arbetar med att producera lättläst text till nysvenskar. Dessa personer har ökat min 

kunskap om utformning av lättläst samt gett mig respons på affischen.  

 
Förutom den teori som jag tagit del av i och med gestaltningen har den primära 

kunskapskällan, för att kunna skapa min affisch, varit kontakten med de nysvenska 

hyresgästerna. Utan dessa hade det varit svårt att utforma ett informationsmaterial anpassat 

efter målgruppens behov och önskemål.  

   Genom anställda från två av bostadsbolagen fick jag intervjua tre av mina respondenter, 

vilka delvis genomfördes med hjälp av språktolkning med en anställd.  

   För att komma i kontakt med fler nysvenskar beslöt jag mig för att ta kontakt med SFI 

(Svenska för invandrare).   

   På SFI utfördes tre stycken gruppintervjuer, vid tre olika tillfällen där samtliga deltagare var 

hyresgäster hos fyra bostadsbolag vars sopsorteringsinformation jag undersökte.  

Samtliga elever som jag intervjuade läste på C och D-nivå. D-nivån är den sista SFI-nivån där 

man efter kursen förväntas kunna skriva, läsa och tala så pass bra svenska att man kan sköta 

ett enklare arbete i Sverige (Orlema, Solie, SFI-lärare, 2012-05-04). 
   Vid första SFI-besöket valde SFI-läraren Lena Endelius ut sex stycken elever från C-nivån 

som hon ansåg lämpliga för min försök till att hålla i en fokusgrupp.  

   Att antalet elever var just sex stycken var ingen slump, utan ett önskemål från min sida då 

Halkier rekommenderar att antalet deltagare i en fokusgrupp bör vara sex till tolv personer 

(Barbour, 2007, s.59-60), (Hansen et al., 1998 s. 270), (Morgan 1988/1997 s. 43), (Wibeck 

2000 s. 49, citerat av Halkier, 2010, s. 32).   

   Fokusgruppen genomfördes i en korridor vid ett runt bord utanför några klassrum och 

varade i cirka 35 minuter. Innan något diskussionsämne lades fram presenterade jag mig själv, 

syftet med besöket och själva fokusgruppens upplägg. Fokusgruppen var lite svår att 

genomföra och få ut speciellt mycket av eftersom några av eleverna var reserverade medan 

andra mest diskuterade med varandra på sina hemspråk. Efter en halvtimme tillkom dock två 

elever till fokusgruppen vilket gjorde stämningen något mer avslappnad och medförde att fler 

yttrade åsikter på svenska. 

   Vid det andra SFI-besöket genomförde jag istället för fokusgrupp en gruppintervju med fyra 

elever från D-nivån. Detta val då jag ansåg att fokusgruppen inte gav tillräckligt med 

information. Gruppintervjuerna pågick i cirka en timme och medförde att jag själv kunde vara 

mer delaktig i diskussionerna samt få ut fler och utförligare svar genom att fråga var och en av 

deltagarna gällande deras åsikter. Det tredje besöket och sista gruppintervjun varade liksom 

den första intervjun i cirka en timme. Tre elever deltog i intervjun som även denna gång 

utfördes i enskildhet med eleverna i ett av SFI:s klassrum.  
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Soprumsbesök 

 

Även om jag fick information om miljön och informationsutbudet i soprummen av anställda 

och hyresgäster ville jag själv besöka soprummen för att skapa mig en egen uppfattning. Jag 

besökte därför minst två soprum från samtliga bostadsbolag.  

   Soprummen fick jag tillträde till genom vänner och bekanta som bor inom de fyra 

bostadsbolagens bostadsområden, samt genom kontakt med anställda från ett av 

bostadsbolagen.  

   Väl på plats i soprummen fotograferade jag den befintliga informationen. Fotografierna 

finns att se på nästa sida. 
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Bostadsbolag A 

 
 
  
 
 
 
Sorteringsinformationen ger ett rörigt intryck  
och är varken särskilt enhetlig eller uppdaterad. 
Dock finns en sorteringslista i ett av soprummen. 

     

 
 

 
Bilden till vänster visar en 
batterilåda.  
Här ligger även en hel del  
annat skräp slängt.  

 
 
 
   
 
 

Ett ganska smutsigt soprum 
syns till höger. Här finns 

väldigt lite information om 
vad som ska slängas i 

respektive soptunna. 

I ett av soprummen finns en 
trasig lapp  

som informerar om att man 
inte får slänga grovsopor i 

detta soprum  
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Här finns en kort 
förklaring i text som 
berättar var  
vissa sopor ska 
slängas. Texten är 
dock väldigt suddig 
och svår att läsa. 

Bilden visar grovsopor som ställts ut i 
soprummet, trots att dessa inte ska 
placeras här. Information saknas om 
vad man gör med grovsopor. 
 

Bostadsbolag B 

 
Båda soprummen som jag besökt har ytterst lite information om vad som ska slängas vart. 

 

En del soptunnor står även utomhus.  
Vissa skyltar på soptunnorna är trasiga  

eller bortrivna. 
 
 
 
Bakom dessa tunnor finns delar av en gammal dator 
slängd, samt en påse med matrester.  

Bakom denna soptunna finns delar av en gammal dator 
slängd, samt en matavfallspåse. 

I detta soprum finns flera 
sorteringsskyltar, men endast  
tre stycken soptunnor finns på 
plats, varav endast en av tunnorna 
är märkt med  
”Hårda plastförpackningar”. 

    
 
 
.  

Bilden visar att olika sorters skräp 
slängts i soptunnan för brännbart 

avfall. Här finns bland annat en del 
metall slängt.   
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I bilden ovan till höger finns endast två stycken soptunnor märkta med ”Matavfall”. I lådan 
för glödlampor i bilden ovan till vänster ligger inte bara glödlampor slängt.     

 
I detta soprum har hyresgäster lagt 

löst skräp i ”Brännbart avfall” 

I ett av soprummen finns denna lapp 
som informerar om vilka sopor som får 
och inte får slängas i soprummet. Men 
inne i soprummet finns bilder och text 
på annat skräp fastklistrad på några av 
soptunnorna. 

Bostadsbolag C  
 
I soprummen finns en del motsägelsefull information. Det saknas även en del 
informationsmaterial, både på och över en del soptunnorna. 
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Bilden till vänster visar 
att det ligger mer än 
bara batterier i 
batterilådan.  

I soptunnan för 
färgat glas har man 
även slängt ofärgat 
glas och en 
plastpåse. 

I bilden ovan syns flera likadana 
informationsskyltar för brännbart 
skräp, vilket ger ett rörigt intryck. 

 

Bostadsbolag D 
 

Här har man lagt en del 
kartonger löst i 

”Brännbart”.   

I de soprum som jag besökt har 
information funnits på plats 
på och över respektive soptunna. 
Dock har några få soptunnor stått 
under fel skylt. 
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Avhandlande del 

 
Bostadsbolagens sopsorteringsinformation  

Här sammanfattas respektive bostadsbolags sopsorteringsinformation. Först kommer 

information från anställda vid Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), sedan från 

bostadsbolagens anställda. Efter detta följer mina egna iakttagelser av informationsutbudet i 

soprummen. Slutligen presenteras respondenternas relation till sortering, deras åsikter om 

sopsorteringsinformationen samt önskemål kring denna. Anställda från bostadsbolagen 

berättar även om sina erfarenheter av nysvenska hyresgästers relation till sopsortering samt 

om förslag till förbättrad information.  

 

Intervjufrågor till informanter och respondenter samt frågor till utprovningen finns i den 

avslutande delen i bilaga 1. I bilaga 2 sammanfattas tre individuella respondentintervjuer. 

 

Samtliga fyra bostadsbolag som jag haft kontakt med samarbetar med Eskilstuna Energi och 

Miljö, när det gäller transportering och hantering av sopor.  

   Kjell Jansson, säljare på EEM:s återvinningsavdelningen säger att EEM ger ut 

informationsmaterial gällande sopsortering till samtliga av dessa bolag, men påpekar att det är 

bostadsbolagen själva som ansvarar för att informationen i respektive soprum sätts upp och 

underhålls. Vid nyteckning av avtal med EEM får bostadsbolagen information av EEM att 

sätta upp i soprummen. Grundinformationen som alla bolag får är på svenska och består av en 

sorteringslista, en sorteringsguide från A-Ö samt informationslappar som ska klistras fast på 

och över respektive soptunna. Informationslappen beskriver i form av en rubrik, exempelvis 

”Metall” samt med tillhörande bild på sopor av metall som ska slängas i respektive soptunna. 

   Om hyresvärdarna behöver nytt informationsmaterial till sina soprum eller övrig 

information om sophantering till hyresgäster finns detta att tillgå hos EEM. (Jansson, 2012-

04-18 och 2012-05-30).  

   Säljaren Jessica Alm på EEM och Johannes Hedlund, marknadsansvarig på EEM:s 

återvinning säger båda att informationsmöten anordnas för hyresvärdar när EEM tagit fram ny 

information eller då större ändringar sker gällande sopsorteringen. Bostadsbolagen kan även 

själva anlita EEM om de vill anordna informationsmöten för sina hyresgäster gällande 

sopsortering (Hedlund och Alm, 2012-04-18). 

   Både Alm och Hedlund har nära kontakt med vissa anställda från bostadsbolagen samt med 

EEM:s renhållningsarbetare som ansvarar för transporten av bostadsbolagens sopor. I och 

med dessa kontakter har EEM uppmärksammat att sopor sorteras fel, främst i de 

bostadsområden där många nysvenskar bor. Detta tror man beror på att en del nysvenskar inte 

är vana vid sopsortering eller förstår syftet med sopsorteringen och därför inte lägger så stor 

vikt vid att sortera, menar Hedlund (2012-04-18). 

   Hedlund har själv informerat nysvenskar om sopsortering. Han har bett betydelsefulla 

nysvenska nyckelpersoner att förmedla ut sopsorteringsinformation till andra nysvenskar för 

att sprida kunskap om hur och varför man sorterar sopor (2012-04-18). 

    



16 

 

Bostadsbolag A  

 

Bostadsbolaget ger ut samma typ av hyresrättsinformation på svenska till samtliga 

hyresgäster. Vid kontraktskrivning av en lägenhet ges muntlig information ut till nya 

hyresgäster samt en välkomstmapp med hyresrättsregler. I mappen finns ett inaktuellt 

informationsblad som kort informerar om hur man ska sopsortera. Här finns även information 

om vart man ska lämna grovsopor och miljöfarligt avfall. Denna information ges endast ut på 

svenska. Skriftlig information på andra språk ges även ut när det gäller regler kring 

tvättstugan, information om brandrisk och parabolantenner.  

   På bostadsbolagets hemsida finns liknande information som den i välkomstmappen. Med 

hjälp av språkverktyget Google translate kan man översätta den svenska informationen till 

flera språk.  

   En anställd säger att det sällan förekommer några större svårigheter för nysvenskar 

hyresgäster att förstå och tillämpa hyresrättsreglerna, till exempel sopsortering. Ofta menar 

hon att släkt, vänner och grannar eller anställda på bostadsbolaget med utländskt ursprung kan 

hjälpa nysvenska hyresgäster när språkliga eller kulturella problem uppstår.  

   En anställd som har relativt tät kontakt med nysvenska hyresgäster menar dock att det i 

vissa bostadsområden finns ganska omfattade problem gällande nysvenskars sophantering. 

Många slänger sopor i fel soptunna.  

   Genom egna erfarenheter, släkt vänner och bekanta vet den anställda hur svårt det kan vara 

att som nysvensk förstå olika hyresrättsregler, exempelvis sopsorteringen. Den anställda säger 

att en del nysvenska hyresgäster inte sopsorterar på grund av att de inte är vana vid 

sopsortering och för att de inte tror eller anser att det är viktigt.  

   Informationen som bostadsbolagen ger ut räcker inte till för att nysvenskar ska förstå och 

motiveras till att sopsortera, menar den anställda.  

   Flera anställda från bostadsbolaget har tillsammans försökt uppmärksamma 

sopsorteringsproblemen genom att önska mer informationsmaterial och informationsmöten 

med EEM. Men önskemålen har inte fått gehör från de som ansvarar för arrangemangen. 

   Några anställda på bostadsbolaget som dagligen har kontakt med nysvenska hyresgäster tror 

att mer information på hemspråk samt information om varför man ska sortera skulle kunna 

leda till att fler nysvenskar sopsorterar. Tydliga bilder som förklarar hur och varför man ska 

sopsortera tror många även kan få fler att engagera sig i att sopsortera korrekt, eller 

överhuvudtaget.  
 
 
Bostadsbolag A – informationen i soprummen 

 

I de soprum som jag besökt finns liknande information uppsatt på svenska. Informationen 

består av klisterlappar uppsatta över eller på respektive soptunna. På klisterlapparna finns bild 

på exempelvis tidningar samt tillhörande rubrik; ”tidningar”. I samtliga tre soprum finns en 

del felsorterade sopor i soptunnorna. I ett av soprummen saknas information och i detta rum 

är det även ganska smutsigt. I en del soprum får man lämna grovsoppor. Tyvärr finns det 

ingen information i soprummen om vad som räknas som grovsopor eller exakt vart man ska 

placera dessa. 
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Bostadsbolag B 

 

I vissa bostadsområden finns det problem med sopsorteringen menar samtliga anställda som 

jag haft kontakt med. Många sopor slängs i fel soptunnor och problemen tror de flesta beror 

på språkliga och kulturella skillnader samt på lathet och ovilja hos både svenskar och 

nysvenskar. Då all information kring sopsortering är på svenska kan det dock vara svårare för 

nysvenskar att förstå sopsorteringsinformationen menar de flesta. 

   Vid kontraktskrivning av en lägenhet får nya hyresgäster två A4:a-papper med kort 

information kring lägenheten. I denna information ingår ingen information om sophantering. 

Kortfattad information om hyresrättsregler finns även att läsa på hemsidan.  

   Många anställda önskar att bättre hyresrättsinformation kunde framställas för samtliga 

hyresgäster. Främst är det sopsorteringsinformation som efterfrågas.  

   De hyresgäster som har frågor kring lägenheten, hyresrättsregler eller liknade frågor samt de 

som inte förstår svenska kan besöka eller ringa bolagets kundtjänst. I kundtjänsten arbetar 

förvaltningsassistenter bland annat med språköversättning.  

 
Bostadsbolag B – informationen i soprummen 
 

I de två soprum som jag besökt finns samma typ av information uppsatt på svenska, det vill 

säga klisterlappar bestående av bild och rubrik som ska placeras över och på respektive 

soptunna. I ett av soprummen finns information till samtliga soptunnor men trots det ligger en 

hel del sopor i fel soptunnor. I det andra soprummet finns enbart tre stycken soptunnor, varav 

endast en tunna är märkt med en skylt. En mycket suddig lapp finns även uppsatt på väggen 

som informerar om att man ska sortera sina sopor i nio olika soptunnor. Bakom soptunnorna 

ligger delar av en dator och en soppåse. Detta soprum är relativt smutsigt och ofräscht. Sopor 

och grovsopor finns utställda lite varstans i båda soprummen. Grovsopor får inte placeras i 

något av soprummen, men detta framgår dock inte någonstans. I några bostadsområden finns 

det även soptunnor utomhus som liksom soptunnorna inomhus saknar en del information. 

 

 
Bostadsbolag C 

 

Hos detta bostadsbolag satte man för några månader sedan upp information på fler olika språk 

i en del tvättstugor. Detta för att nysvenska hyresgäster och anställda efterfrågat denna 

information för att öka förståelsen för hur man använder tvättmaskinerna och följer reglerna i 

tvättstugorna. I soprummen finns fortfarande dock bara information på svenska, trots att 

anställda påpekar att det även där skulle behövas sopsorteringsinformation på flera språk.  

   Samtliga nyinflyttade hyresgäster får en mapp med hyresgästinformation som innefattar 

regler kring lägenheten och på hemsidan finns även liknande information att läsa. Både i 

mappen och på hemsidan finns kort information kring sophantering, bland annat står det att 

grovsopor ska slängas på återvinningscentralen. Vad man får slänga i bostadsbolagens soprum 

skiljer sig dock åt i olika bostadsområden. För att få reda på mer om detta kan man ringa 

bostadsbolagets kundservice.  

   Samtlig information som hyresgästerna får från bostadsbolaget är skriftlig och enbart på 

svenska berättar en anställd som jobbar i bolagets kundservice. Den anställda tycker att 

skriftlig information på andra språk borde finnas eftersom många nysvenska hyresgäster har 

frågor kring sopsorteringen.     

   En annan anställd som arbetat länge inom bostadsbolaget säger att det behövs enkelt 
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informationsmaterial för nysvenskar, framföralt kring sopsortering då många slarvar med 

sopsorteringen. De flesta anställda tycker att det är svårt att veta hur bostadsbolaget ska nå ut 

med denna information till sina nysvenska hyresgäster och vill gärna komma på olika sätt att 

kommunicera sopsorteringsinformation.   

 

Bostadsbolag C – informationen i soprummen 
 

I ett av de två soprum som jag besökt finns korrekt information uppsatt, på och över 

respektive soptunna. I det andra soprummet saknas information på sju av nio soptunnor. På 

insidan av dörren till soprummet finns en skylt uppsatt som förklarar vad som får och vad som 

inte får slängas i soprummet. På skylten kan man även läsa om vad grovsopor är och var dessa 

ska slängas. Båda soprummen är relativt fräscha men en del sopor ligger i fel soptunnor eller 

ligger utslängda på golvet.  

 

Bostadsbolag D 
 

Samtliga intervjuade anställda inom bostadsbolaget säger att det finns en del problem 

gällande förståelsen och tillämpningen av sopsorteringen i en del bostadsområden. Många 

sopor sorteras fel och problemen tror de flesta anställda beror på lathet hos samtliga 

hyresgäster, men även på språkliga och kulturella skillnader. En anställd som har arbetat länge 

inom bolaget får ofta hjälpa nysvenskar att förstå hur man sopsorterar samt förklara varför 

man sopsorterar. Den anställda menar att en del nysvenskar saknar erfarenhet av att sortera 

sopor eftersom de tidigare aldrig har sopsorterat i sina hemländer.  

   En annan anställd som ofta kommer i kontakt med nysvenskar har genom samtal med dessa 

fått uppfattningar om att man i en del kulturer främst informerar och inhämtar information 

muntligt, exempelvis genom släkt, vänner och grannar. När informationsbeteendet skiljer sig 

åt i olika kulturer kan en del personer därför missa viktig skriftlig information, säger den 

anställda. 

   En anställd som arbetar med integration i bolagets bostadsområden håller med sin kollega 

men säger att sophanteringen fungerar bättre idag än för några år sedan då bostadsbolaget 

själva numera satsar på att arbeta med integration.  

   Utöver välkomstmappen som enbart innehåller svensk information, förutom 

brandrisksinformation på arabiska och somaliska erbjuds skriftlig och muntlig informationen 

på olika språk till nysvenska hyresgäster. På bostadsbolaget finns anställda som hjälper 

nysvenskarna med översättning. I en del bostadsområden anordnas även informationsmöten, 

föreläsningar, tävlingar och kurser som handlar om samhället och hyresrättsregler. Olika 

föreningar och mötesplatser har också startats upp där man kan komma i kontakt med andra 

hyresgäster, träna svenska, använda datorer och få kunskaper om det svenska samhället. 

Bostadsbolagen delar även ut utvärderingsenkäter och knackar på hos sina hyresgäster för att 

få reda på vad dessa tycker om informationen från bostadsbolaget. 

   På bostadsbolagets hemsida kan man hitta länkar till hemsidor som till exempel handlar om 

miljöpåverkan och tips på hur man ska sopsortera. För att kunna översätta den svenska 

informationen på hemsidan finns översättningsverktyget Google translate. 
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Bostadsbolag D – informationen i soprummen 
 

I samtliga tre soprum som jag besökt har liknande information funnits på plats; klisterlappar 

med bild och tillhörande rubrik, på och över respektive soptunna. I vissa soprum har det 

funnits information på olika språk, men då man försöker eftersträva att alla soprum  

ska ha liknade information har man tagit bort informationen på olika språk. Några få 

soptunnor står under fel informationsskylt i ett av soprummen och en del sopor ligger i fel 

soptunna i samtliga tre soprum. I ett av soprummen fungerar belysningen väldigt dåligt då 

lampan i rummet släcks efter bara några sekunder. Det är hyfsat rent i samtliga soprum. I ett 

av soprummen finns grovsopor utställda, men skriftlig information på plats om grovsopornas 

placering samt definition om vad grovsopor är saknas.    

 

 
Respondenterna – sortering, sopsorteringsinformation och hyresvärdar 

 

Eftersom samtliga respondenter mer eller mindre haft samma åsikter och önskemål gällande 

sopsorteringsinformationen har jag valt att göra en gemensam sammanfattning av dessa. 

   Samtliga 18 respondenter slänger sopor i sina soprum och de flesta säger att de försöker att 

sortera så gott de kan. En del har fått lite sopsorteringsinformation från SFI och 

bostadsbolagen. Ett av bostadsbolagen har vid några tillfällen muntligt informerat kring 

sopsortering på svenska samt muntligt översatt informationen till arabiska och somaliska.   

   Två tredjedelar av respondenterna är missnöjda med bostadsbolagets information gällande 

sophanteringen. Men några av bostadsbolagen har anställda som man kan vända sig till om 

man har svårt att förstå svenska, vilket uppskattas. 

   Hälften av respondenterna menar att de har en bra kontakt med sina hyresvärdar, men en 

tredjedel av respondenterna har mindre förtroende för dessa och bostadsbolagens övriga 

anställda. Fem av samtliga respondenter har ett flertal gånger klagat på olika skador och 

problem gällande sina lägenheter och säger att de aldrig får någon hjälp med att åtgärda dessa 

problem. På grund av detta har förtroendet för bostadsbolagen minskat. Eftersom förtroendet 

för bostadsbolagen även sviktar hos fler respondenter säger de flesta att de själva och många 

andra nysvenskar vänder sig till vänner och anhöriga när de haft eller har frågor kring 

sopsortering samt andra hyresrättsproblem. Samtliga respondenter berättar att de som 

nyinflyttade tog hjälp av släkt, vänner, bekanta och grannar för att få reda på hur, och 

framförallt varför man sorterar.  

   En del av respondenterna fick som nyinflyttade inte veta vart soprummen fanns, utan fick 

fråga sig fram genom grannar för att hitta till soprummen. I några bostadsområden saknas 

informationsskyltar på dörrarna till soprummen och uppdateringen av informationen i 

soprummen är relativt dålig i vissa soprum berättar majoriteten av respondenterna. 

   En kvinna berättar att många av hennes vänner och bekanta från Asien och Afrika saknar 

erfarenhet av att sopsortera och fler respondenter säger även samma sak. Trots detta menar de 

flesta att erfarenheten inte bör påverka om man sorterar eller inte. Kulturskillnader anser 

majoriteten inte heller är någon faktor som bör påverka hur eller om man sorterar. Många 

menar att alla kan lära sig att sopsortera rätt om man bara vill. Främst handlar det om intresse 

och motivation. Dock säger två män att det kan vara svårt att som ny i Sverige förstå varför 

och hur man ska sopsortera om man inte gjort detta tidigare. Exempelvis menar de att 

förståelsen minskar om sopsorteringsinformationen är komplicerad, inte tillräckligt utförlig, 

inte finns på plats eller enbart är på svenska, utan förklarande bilder.  

   Majoriteten av respondenterna har bott i Sverige ett par år och tycker inte att de numera har 

några större problem med att sopsortera. Dock saknas det en del information i några soprum 
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vilket respondenterna tycker att hyresvärdarna ska uppmärksamma och åtgärda. 

Informationen om vad grovsopor är och var de ska slängas är relativt bristfällig hos samtliga 

bostadsbolag, menar majoriteten av respondenterna. Informationsbristen tror många resulterar 

i att sopor slängs lite varstans och att soprummen därför snabbt blir smutsiga. Om soprummen 

är smutsiga och om sopor ligger i fel soptunnor tror drygt hälften av respondenterna att färre 

hyresgäster vill sortera sopor noggrant eller vistas i soprummen. De anser även att risken är 

större att fler hyresgäster struntar i att sortera när de ser att andra slarvar med detta.  

   En ung kvinna som bott i Sverige knappt ett år berättar att hon inte bryr sig särskilt mycket 

om att sortera sopor då hon i sitt hemland aldrig sorterat förut. Kvinnan har fått lite 

information från SFI om sopsortering men berättar att hon på grund av otillräckliga kunskaper 

i svenska inte helt förstår varför man ska sopsortera. Ibland tycker hon att det är svårt att 

sortera rätt, trots att information i form av bilder finns uppsatt i soprummen.  

   Själva sopsorteringen verkar för merparten av respondenterna inte ses som något större 

problem, men för att nyanlända ska förstå varför och hur man ska sortera efterfrågar samtliga 

respondenter bättre sopsorteringsinformation, främst på plats i soprummen. Informationen får 

enligt respondenterna gärna innehålla bilder samt enkel text på svenska och olika språk som 

förklarar hur och framförallt varför man ska sopsortera. Om bostadsbolagen ger ut denna typ 

av information tror respondenterna att både nysvenskar och samtliga hyresgäster blir mer 

engagerade i sopsorteringen. 

 
Utformning av text och illustrationer 

Efter att ha fått höra önskemål från respondentintervjuerna om informationsmaterialets 

utformning ville jag sätta mig in i hur sopsortering går till. Jag googla därför på information 

samt tog kontakt med personer som har kunskaper kring sophantering och återvinning. Detta 

för att kunna skapa så trovärdiga illustrationer som möjligt. Sedan började jag göra utkast och 

skisser på texten och illustrationerna.  

   I en av skisserna fanns en könlös person i grå ton bredvid soptunnorna som slängde rätt 

skräp i rätt soptunna. Personen var tänkt att ge illustrationerna mer verklighetsförankring, men 

då eleverna från utprovningen ansåg att figuren inte tillförde något valde jag att ta bort denna. 

 

På nästa sida finns det första utkastet på den lättlästa texten samt den slutgiltiga versionen av 

texten. På sidan därefter finns några av mina skisser på illustrationerna till affischen.  

   Den slutgiltiga affischen kan ses i rapportens avslutande del.     
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Viktigt!  
Släng dina sopor i rätt soptunna!             
 
Släng dina sopor i rätt soptunna.  
Då kan sopor återanvändas (bli nya 
och liknande saker) 
Tidningar kan bli nytt papper.  
Glas och metall smälts ner och blir nya 
glas och ny metall.  
 
Många sopor innehåller naturtillgångar 
(träd, olja, vatten, gas, kol). 
Naturtillgångarna minskar och tar snart 
slut. 
Det är därför viktigt att spara och 
återanvända naturtillgångarna.  
När du sorterar sopor kan fabriker göra 
nya saker av soporna.  
 
En del sopor är giftiga.  
De skadar vattnet, naturen och 
människor och djur. 
I gamla batterier, mediciner och TV-
apparater finns gifter.  
Du måste därför slänga sopor i rätt 
soptunna. 
Då kan fabrikerna återanvända giftiga 
sopor till nya saker.  
 
Mer information om sopor och 
sortering får du av: 
 
hyresvärden, telefon:  
kommunen, telefon:  
Eskilstuna Energi och Miljö, telefon:  
 
 

VIKTIGT!  
Släng sopor i rätt soptunna             
 
Många sopor innehåller natur-tillgångar  
Till exempel träd, olja och kol. 
Världens naturtillgångar minskar. 
Det är därför viktigt att sortera sopor.  
När du sorterar och slänger sopor rätt 
kan fabriker återvinna och göra nya 
saker av soporna.  
 
Du får inte slänga alla sopor i 
soprummet  
eller på återvinningsstationen.  
Det kan finnas gifter i batterier, 
mediciner,  
tv-apparater och glödlampor.  
Sopor med gift i skadar människor,  
djur, vatten och natur. 
Lämna giftiga sopor till 
återvinningscentral 
eller till ett apotek. 
 
Grovsopor som till exempel möbler,  
stora och tunga saker ska du lämna  
till återvinningscentralen Lilla Nyby.  
  
Gamla läsk-burkar och flaskor kan  
du panta (få pengar för) i en matbutik.  
 
Mer information om  
sopor och sortering får du av: 
 
Din hyresvärd, telefon:  
Kommunen, telefon:  
Eskilstuna Energi och Miljö, telefon:  
www.sopor.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 Första utkastet av texten Den slutgiltiga texten                                                   
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Utkast – illustrationer  
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Utprovning och respons  

Efter att ha arbetat fram och förbättrat informationsmaterialet i form av en affisch, utifrån 

förslag från respondenterna beslöt jag mig för att ta kontakt med Eva Bernhardtson för att få 

respons på affischen. Bernhardtson har tidigare bland annat arbetat som SFI-lärare och har en 

gedigen kunskap och vana av att producera lättlästa texter för nysvenskar, vilket hon arbetar 

med även idag på Svenska stenarna.  

   Efter responsen från Bernhardtson var det dags att göra en utprovning på SFI. Vid 

utprovningen hade jag med mig tre utkast, alla med samma lättlästa text. Det som skilde 

utkasten åt var layout och format på affischen samt placering av illustrationer och text. De 

frågor som jag ställde till eleverna handlade om texten, illustrationerna, samspelet dem 

emellan och utformningarnas helhet. Jag frågade till exempel om något saknades, exempelvis 

bildtexter, om något var otydligt eller svårt att förstå. 

   Det första som eleverna fick göra var att enbart titta på illustrationerna och säga om de 

förstod dessa. Samtliga sex elever sa att det genom illustrationerna tydligt framgick hur och 

varför man ska sopsortera. Det ansågs även att ritade illustrationer var bättre än fotografier då 

många tyckte att dessa var tydligare än fotografier. Eftersom många soprum även skiljer sig åt 

utseendemässigt tyckte man att mina illustrationer skulle vara i samma färger som finns i de 

flesta soprum, för att ge en hög igenkänning.  

   För att försäkra mig om att eleverna verkligen förstod illustrationerna ställde jag några 

frågor kring dessa. Sedan fick eleverna se utkasten med både text och illustrationer, svara på 

frågor och själva komma med kommentarer. Slutligen fick eleverna individuellt skriva vilket 

utkast de tyckte bäst om på varsitt papper. Samtliga elever föredrog samma utkast, varav inga 

ändringar önskades, trots att jag frågade om förbättringar behövde göras. Det utkast som 

respondenterna föredrog blev sedan mitt slutgiltiga informationsmaterial i form av en affisch.  

   Det enda som önskades samt lades till efter utprovningen var en grön ram runt affischens 

kanter, eftersom majoriteten av eleverna föredrog detta.  
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Avslutande del 

 

Det slutgiltiga gestaltningsförslaget ses längre fram i denna del av uppsatsen. 

 

 
Diskussion och analys  
 

Under examensarbetets gång har jag försökt att undersöka och besvara de frågor som jag ställt 

i min frågeställning. Detta för att försöka lösa, eller åtminstone underlätta 

informationsdesignproblemet som jag tog mig an. Frågorna nedan anser jag mig nu kunna 

besvara:  

 

Finns det nysvenska hyresgäster som är missnöjda med sina bostadsbolags 

sopsorteringsinformation?  

Vad är de i så fall missnöjda med? Och hur kan jag som informationsdesignstudent göra ett 

förslag för hur hyresvärdar skulle kunna öka nysvenska hyresgästers engagemang och 

förståelse för hur och varför man ska sopsortera? 

 

Det framgick genom intervjuer med informanter och framförallt respondenter att det finns 

nysvenska hyresgäster som är missnöjda med bostadsbolagens sopsorteringsinformation. 

Missnöjet handlar bland annat om att informationen inte anses tillräcklig för att nysvenskar 

ska förstå hur och varför man sopsorterar. Respondenterna efterfrågade information bestående 

av bildmaterial och förklarande text som informerar om hur och varför man sopsorterar.  

   Jag hoppas därför att mitt informationsmaterial baserat på respondenternas önskemål ökar 

nysvenskars kunskap om hur och varför man sopsorterar och därmed engagerar och motiverar 

till att sortera.  

    

Teknikutvecklingen och våra informationskanaler har förändrats och utvecklats en hel del 

under 1900-talet, främst under den senaste halvan och i slutet av 90-talet. Internet spelar idag 

en stor roll i vårt sätt att kommunicera och informera. I den amerikanska undersökningen som 

gjordes i Washington, som jag tidigare nämnt i rapportens inledande del söker människor 

alltmer vardagsinformation på nätet.  

   Samtliga fyra bostadsbolag vars sopsorteringsinformation jag undersökt har mer eller 

mindre någon typ av sopsorteringsinformation på sina respektive hemsidor. Informationen är 

dock generellt sett relativt kortfattad och saknar förklaringar om hur och varför man ska 

sopsortera. Men på en av bostadsbolagens hemsidor finns en del information samt länkar till 

mer information om sopsortering. Googlar man sopsortering på egen hand hittar man dock en 

hel del information om hur och varför man ska sopsortera.  

   Enligt informanter och respondenter samt den teori som jag studerat kan människors 

informationsinhämtning och förmedling av information skilja sig åt en del. Någon kanske 

föredrar att söka information på nätet medan en annan använder sig av vänner och bekanta, 

för att förmedla eller ta reda på något.  

   För en del människor, till exempel nysvenskar kan tillgången till en dator och Internet vara 

begränsad. När myndigheter, företag och olika samhällsaktörer lägger ut information på sina 

hemsidor kan därför människor gå miste om denna information. 

   I Sverige är vi relativt vana vid att ofta behöva ta del av skriftlig information, men detta är 

inte självklart för alla andra, speciellt inte för de som kommer ifrån andra delar av världen, 
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där exempelvis analfabetismen är relativt hög. Om man varken kan läsa eller skriva kan därför 

bilder och illustrationer vara bra att använda sig av när man vill informera om något.  

   Teori och mina empiriska studier visar att bilder och illustrationer uppfattas som 

gränsöverskridande och välfungerande i informationssammanhang, exempelvis när 

målgruppen består av människor från olika kulturer. Därför arbetade jag fram ett 

informationsmaterial, baserat på illustrationer och text där mottagaren med hjälp av enbart 

illustrationerna ska kunna förstå informationens budskap. 

 

Gestaltning – arbetsprocess, utformning och teori 

Många respondenter önskar sopsorteringsinformation på olika språk. Detta är inget som jag 

själv kan arbeta fram, utan något som bostadsbolagen själva får ta ställning till.  

   Eftersom jag är en textdesignstudent utformade jag därför en informativ affisch, anpassad 

för nysvenska hyresgäster, både med text och bilder för att motivera, upplysa och påminna om 

hur och varför man ska sopsortera. Affischen har ett A:2-format och är även tänkt att kunna 

riktas till samtliga hyresgäster. Den bör enligt respondenternas åsikter placeras på plats i 

soprummet eftersom sorteringsproblemen yttras på dessa platser och alla hyresgäster som 

slänger sopor i soprummen kan se informationen där. Affischen ska även i förminskat format 

kunna ingå i välkomstmaterialet som varje nyinflyttad hyresgäst får av sin hyresvärd.  

 

Affischen är utformad utifrån lättlästa principer. Jag har både pratat med anställda på Centrum 

för lättläst och Svenska Stenarna samt tagit del av litteratur kring hur man utformar lättläst 

text och bildmaterial, anpassat för min målgrupp nysvenskar. 

   För att få fler synpunkter kring affischutkastens anpassning för målgruppen, det vill säga 

nysvenskar lät jagBernhardtson ge respons på materialet, med tyngd på den lättlästa texten.  

   När det gäller textutformandet av den lättlästa texten har jag framförallt hämtat kunskap och 

använt mig av riktlinjer från Maria Sundins bok Lättläst – så funkar det (s. 85-146) som 

utkom 2007. 

   Jag har även använt mig av riktlinjer för utformandet av lättläst i Ingvar Lundberg och 

Monica Reichenbergs Vad är lättläst? (2008) samt Lena Falks Skriv så att folk förstår! – En 

handbok i att skriva på lätt svenska (2003).   

   Affischens illustrationer har liksom den lättlästa texten baserats på rekommendationer och 

teori från informationsdesign och referenter som jag ansett vara lämpliga. 

 

Efter att ha inhämtat kunskap om hur sopsortering går till gjorde jag ett antal skisser på 

gestaltningsförslaget. Skisserna utvecklade illustratören Andreas Bernstein i samråd med mig 

i programmet Illustrator. Sedan sattes illustrationerna ihop med min lättlästa text. 

Illustrationerna som Bernstein gjorde var främst i 2D då detta enligt kognitionsexperten Colin 

Ware som skrivit boken Visual thinking for design ger en högre igenkänning än 3D (2008, 

s.110). Illustrationerna är utformade så att man snabbt och tydligt kan identifiera samtliga 

objekt. De flesta objekt i den slutgiltiga affischen ses rakt framifrån eller från en vinkel där de 

enklast kan kännas igen. Att identifiera objekt på detta vis menar Ware är viktigt för att skapa 

igenkänning (2008,s.111, 121).  

   

Att jag valde att ta hjälp av en illustratör beror på att jag som textdesigner inte anser mig själv 

ha tillräckliga kunskaper om hur man skapar professionella illustrationer. Min kompetens är 

inriktad på text och på att kunna målgruppsanpassa text efter en mottagare eller en målgrupps 

önskemål och behov. Därför har min del i gestaltningen därmed handlat om att arbeta fram 
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och omarbeta den lättlästa texten, anpassad för nysvenskar, genom önskemål från dessa, samt 

utifrån teori skapa skisser för illustrationerna. 

Vad är lättläst och vilka behöver lättläst?  

Lättläst har läsaren i fokus och anpassas utifrån läsarens behov. En lättläst text ska bestå av 

korta rader och vardagliga ord. Den ska vara överskådlig och tilltalande. Bilder och text ska 

samspela och layouten ska helst vara luftig. Lättläst riktar sig bland annat till personer med 

läs- och skrivsvårigheter, till nysvenskar och personer med intellektuell funktionsnedsättning 

samt till demensdrabbade. Olika målgrupperna har olika behov och det gäller därför att utgå 

ifrån den specifika målgruppens behov, när man omarbetar en text till lättläst (Centrum för 

lättläst, www.lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast, 2012-04-19). 

Forskning och kritik kring lättläst 

 

Den forskning som finns och som har bedrivits gällande lättläst är näst intill obefintlig menar 

både Anne-Marie Lindman (2012-05-03), redaktör och forskningsansvarig samt hennes 

kollega Ulla Boman(2012-05-04), chef för Lätttläst-tjänsten. Boman säger att den kritik som 

finns främst är riktad mot enskilda texters utformning och anpassning. Det kan till exempel 

handla om att lättlästa texter blir mindre utförliga än originaltexterna, det vill säga att viktig 

information kan komma att gå förlorad när man gör en omarbetning av en originaltext till en 

lättläst version. 

   Enligt Boman måste man alltid utgå ifrån sin målgrupp när man ska omarbeta en text till 

lättläst, eller skapa en lättläst text. En läsundersökning som gjordes av en broschyr som kom 

ut 2006 och innehöll information kring EMU visade att läsarna föredrog att läsa den lättlästa 

sammanfattningen längs bak i broschyren, framför att läsa hela broschyren. Att läsarna valde 

att läsa sammanfattningen menar Boman beror på att vi lever i en vardag där tidsbrist är ett 

faktum för många. Vi tar dagligen in en massa information vilket medför att vi måste lära oss 

att sålla samt snabbt få en överblick kring det vi läser, helst genom en enkel sammanfattning. 

Eftersom lättläst texter är enklare, kortare och mer sammanfattade än vanliga texter passar de 

även bra för goda läsare som snabbt vill förstå vad en, exempelvis text handlar om (Boman, 

2012-05-04). 

   Maria O’Donell, som arbetar med textbearbetning och som även håller kurser i hur man ska 

skriva lättläst håller med sina kollegor gällande forskningen kring lättlästområdet. Den kritik 

som finns mot lättläst uppkommer inte från några forskningsstudier utan framkommer på 

seminarium och i mediesammanhang. Oftast är det inte kritik mot just lättläst utan olika 

utformningar och anpassningen till målgruppen som kritiseras. Språkforskaren Monica 

Reichenberg som bland annat forskar kring läsning, främst gällande skolelevers läsförståelse 

har yttrat viss kritik mot lättlästa skolböcker och ifrågasatt lättläst, berättar O’Donell (2012-

05-15).  

   Reichenberg och Lundberg skriver i sin bok Vad är lättläst? att det finns språkforskare som 

ifrågasätter förenklade texter, exempelvis förenklade texter för barn som lär sig svenska som 

andra språk. Det framkommer bland annat att svårare och mer precisa ord som ersätts av 

enklare ord kan göra texter svårare att förstå då den vida betydelsen försvårar förståelsen för 

ordets precisa syftning. Förenklingar av komplicerade språkliga former anses även försvåra 

budskapet eftersom man riskerar att beröva eleverna möjlighet till att lära sig språkets 

naturliga former (Lundberg, Reichenberg, 2008, s.72). 

   Författaren och språkkonsulten Maria Sundin som förespråkar lättläst skriver i sin bok 

Lättläst – så funkar det att viktig information kan gå förlorad genom språket när man gör om 

texter med komplicerat innehåll till lättläst (Sundin, 2007, s.225).   

http://www.lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast
mailto:annmarie.lindman@lattlast.se
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Gestaltningsförslaget – den slutgiltiga affischen 
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Affischen – teori och motiveringar  

Affischen ska förklara varför man ska sortera sopor, att det är viktigt att återvinna för miljöns 

skull. Den ska även informera om att olika sopor måste separeras och hanteras på olika sätt 

och på olika platser. Jag har försökt att inte använda alltför många färger i min affisch då detta 

kan förvirra och ge ett rörigt intryck. Enligt kognitions- och dataforskaren Colin Ware som 

skrivit boken Visual thinking for design bör man inte använda mer än 12 färger i en design 

som är komplicerad eller som innehåller mindre detaljer eftersom fler färger ger ett rörigt 

intryck (Ware, 2008, s.77).     

   Färger kan ha olika betydelser i olika kulturer, vilket är viktigt att tänka på vid färgval. För 

att slippa problem med färgval och kulturskillnader och för att ge en så hög igenkänning som 

möjligt har jag använt mig av färger som de flesta objekt, exempelvis soptunnorna har, som 

står i soprummen.  

   Grönt är den färg som dominerar mest i affischen. Den gröna färgen ska representera 

miljömedvetenhet och stå för förnyelse, vilket Ware menar att grönt signalerar (Ware, 2008, 

s.84).  

   Illustrationernas bakgrund är vit då en ljus bakgrund rekommenderas till färgrika detaljer 

och bilder (Ware, 2008, s.79).  

   Jana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och har i boken 

Myter och sanningar om läsning tillsammans med kollegor undersök läsprocessen och tagit 

fram rekommendationer för hur man skapar läsvänliga texter. Holsanova menar att man med 

hjälp av bilder ska kunna kommunicera över sociala, språkliga och kulturella gränser (2010, 

s.44). Detta håller även kommunikationskonsulten och art directorn Bo Bergström med om i 

sina böcker Samspel Text Bild (2010) och Effektiv visuell kommunikation (2009). 

   Men det kan vara svårt att förklara något med enbart bilder. Därför har jag använt en 

kombination av bild och text för att kunna tilltala så många mottagare som möjligt. 

   Bergström menar i sin bok Samspel, text, bild att visuella inslag förklarar, fördjupar och 

attraherar mottagaren. Han skriver även att bilder ofta behövs till texter för att textens budkap 

ska nå fram (2010, s.34). När man ska försöka att förklara semantiska relationer som orsak-

följd, händelse-resultat, problem-lösning är text bra att använda. Bilder väcker 

uppmärksamhet, är lätta att känna igen och att komma ihåg. De är även bra på att uttrycka 

spatiala relationer, ge överblick via kartor, visa föremåls storlek utseende och läge. 

(Holsanova, 2010, s. 48). 

   En kombination av bild och text tillsammans ökar inlärnings- och minneseffekten. Om man 

läst något kommer man ihåg 10 procent av det man läst, efter tre dagar. Tittade man istället på 

en bild kommer man ihåg 20 procent av det man sett. Har man tagit del av ett budskap som 

bestått både av text och bild kommer man ihåg hela 70 procent av budskapet (Bergström, 

2010, s.100) 

   För att väcka uppmärksamhet kan man använda versaler i rubriker menar Bergström (2009, 

s.133). Min rubrik är skriven i versaler och är tänkt att uppmärksamma om vikten av att 

sopsortera rätt. Huvudrubriken är skriven i en sans-serif, Helvetica Neue condensen black, 65 

punkter och brödtextens är Arial, 20 punkter. De tre rubrikerna över soptunnorna uppe till 

vänster är också i Arial, 15 punkter. All text i affischen är i sans-serif. Eftersom den anses 

vara lämplig för rubriker och text på skyltar som läses på avstånd (Bergström, 2009 s.128). 

   För att öka textens läsbarhet kan man använda sig av styckeindelning. Nytt stycke kan 

markeras med både indrag och blankrad. (Bergström, 2009, s138). I min text har jag använt 

blankrad då jag anser att detta ger ett luftigt och lättläst intryck.  

  Affischens bakgrundsfärg är vit och all text är svart. Denna kombination ger en hög 

läsbarhet och föredras av de flesta läsare (Bergström, 2009, s.136). 
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Reflektion – metoder och källor  

Något jag reflekterat över flera gånger är respondenternas ärlighet i sina åsikter och svar.  

   Bernhardtson säger att positiv respons på ett lättläst informationsmaterial vid en utprovning 

med nysvenskar inte alltid bevisar att materialet är lätt att förstå. En del nysvenskar menar 

hon ger positiv respons, trots att de inte förstår informationen, eftersom de skäms för sitt 

bristande ordförråd i svenska och för sin förmåga att därmed kunna ge kritik.  

   Vad respondenterna verkligen anser om min affisch är svårt att säga. Missuppfattningar 

mellan mig och respondenterna kan ha uppstått vid intervjuer och utprovning. Jag kan även ha 

slarvat när jag antecknade respondenternas svar. 

   När det gäller min kunskapsinhämtning har den litteratur och den forskning som jag tagit 

del av, enligt mig, skrivits och bedrivits av personer med hög auktoritet, kunskap och 

erfarenhet ifrån olika ämnes- och yrkesområden. Referenterna består bland annat av seriösa 

institutioner, kommuner, forskare, doktorander och yrkesverksamma med gedigen kunskap 

och erfarenhet inom sina respektive områden.  

   Jag är väl medveten om att mina metodval kan kritiseras och diskuteras.  

Det är svårt att generalisera när det gäller tillgången eller brist på informationsmaterial i 

respektive bostadsbolags soprum då jag endast besökte två till tre soprum per bostadsbolag. 

De 18 respondenter som intervjuats kan heller inte tala för alla nysvenskars åsikter, men 

eftersom många respondenter liksom jag själv anser att informationen på plats är bristfällig, 

tycker jag att jag kan dra en slutsats: att fler nysvenskar antagligen instämmer om detta.  

 

I början var det svårt att veta vilken SFI-nivå som var lämplig att intervjua samt prova ut 

utkasten på. Efter att ha berättat om mitt examensarbete för SFI-läraren Lena Endelius kom vi 

fram till att hennes elever på C-nivån kunde passa för mina intervjuer. Intervjuerna med 

eleverna från D-nivån gav mig dock mest matnyttig information i fråga om åsikter och 

respons. I efterhand känns det som om jag även kunde ha försökt att intervjua elever från 

lägre nivåer, men eftersom dessa har sämre språkkunskaper i svenska hade det antagligen 

varit svårare att kommunicera med dessa elever.   

    

   För att snabbt hitta SFI-elever med tillräckliga svenskakunskaper att intervjua och utprova 

på hade jag direkt kunnat mejla intervjufrågorna till en SFI-lärare innan första besöket, för att 

denna skulle kunna välja ut elever från lämpliga nivåer. Jag kunde även själv ha genomfört en 

mindre utprovning för att få reda på om frågorna var tillräckligt begripliga. Därmed hade 

eleverna kanske förstått frågorna bättre. 

   Det var svårt att få alla elever att diskutera kring samtliga frågor under mitt första SFI-besök 

då jag använde mig av en fokusgrupp. Denna intervjumetod fungerade sådär. En del elever 

dominerade helt i diskussionerna medan andra var tysta eller pratade med varandra på sina 

hemspråk. Detta försökte jag dock motverka genom att ställa frågor individuellt till varje elev.  

   Det första SFI-besöket kändes dock inte helt förgäves trots att det inte blev som jag först 

tänkt mig. Besöket gav ändå förståelse för vad jag kunde tänka på och hur jag borde 

strukturera upp kommande respondentintervjuer.   

 

Intervjuer som skedde med hyresgästerna via bostadsbolagen kan även ifrågasättas. Anställda 

på bostadsbolagen fick själva välja ut intervjupersoner vilket naturligtvis kan anses som 

olämpligt. De anställda kunde antingen ha valt ut hyresgäster som de visste inte hade några 

sopsorteringsproblem eller hyresgäster som inte ville kritisera bostadsbolagen. De anställda 

som ordnade mina intervjupersoner kände dessutom till de hyresgäster som jag fick intervjua. 

Men detta såg jag som positivt då jag innan intervjuerna visste att jag kunde få hjälp med 

tolkning, om detta behövdes. Eftersom intervjupersonerna kom med en del kritik mot 
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bostadsbolagens sopsorteringsinformation kändes det som att jag inte behövde oroa mig för 

att hyresgästerna inte var ärliga i sina svar. 

  

Förslag på vidare åtgärder 

För att samtliga hyresgäster ska kunna förstå, vara nöjda med, samt följa reglerna kring 

sopsorteringsinformationen bör bostadsbolagen satsa på undersökning och uppföljning av 

hyresgästers informationsbehov samt önskemål om denna information. Olika sorters 

information anpassad till olika individer kan vara en idé för att få fler att förstå informationen. 

   Enligt mina respondenter bör bostadsbolagen arbeta mer med att informera samt underhålla 

och uppdatera sopsorteringsinformationen.  

   Nedan sammanfattas därför förslag om vad bostadsbolagen kan göra för att nå ut med, samt 

förbättra sin sopsorteringsinformation. 

 

 

 Utforma information på lättläst svenska med enkla bilder samt på olika språk i 

soprummen, på hemsidorna och i välkomstmaterial. 

 

 Ha muntliga informationsmöten för nyinflyttade om sopsortering samt visa 

soprummen.  

 

 Starta upp en informatörsenhet bestående av exempelvis frivilliga hyresgäster som kan 

visa nyinflyttade hur man sopsorterar samt informera på olika språk om hur och varför 

man sopsortera.  

 

 Skapa Youtube-klipp eller dvd-material som visar hur man sopsorterar och varför man 

sopsorterar. Filmmaterialet kan både visas på informationsmöten och läggas upp på 

bostadsbolagens hemsidor. Tal behöver inte förekomma i filmklippen men om det 

krävs för förståelsen bör olika språk finnas med i materialet. 

 

 Underhålla och uppdatera samtlig sopsorteringsinformation. 

 

 Enskilt intervjua och dela ut enkäter till samtliga hyresgäster med frågor kring 

sopsorteringen. Även Samarbeta med andra bostadsbolag, EEM och kommunen för att 

ta fram ett gemensamt informationsmaterial, anpassat efter hyresgästers olika behov 

och tillsamman göra utvärderingsenkäter och intervjuer med hyresgäster.  

 

 

Det kan vara svårt för mindre bostadsbolag att täcka kostnader för produktion och uppdatering 

av informationsmaterial, därför borde kanske Eskilstuna kommun ta ett större ansvar för att nå 

ut med sopsorteringsinformation till alla nysvenskar. Tillsammans med EEM och samtliga 

bostadsbolag i Eskilstuna kan kommunen framställa och uppdatera ett gemensamt 

informationsmaterial kring sopsortering. Även om det kostar att producera nytt och anpassat 

informationsmaterial kan kommunen i längden tjäna på detta. Om hyresgäster förstår hur och 

varför man sopsorterar är chansen större att sopsorteringen fungerar bättre vilket kan öka 

grannsämjan och medföra att hyresgäster blir nöjda när de ser att sorteringen sköts som den 

ska. En välfungerande sopsortering gynnar även miljön. 
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Slutsats 

Att sopor hamnar i fel soptunnor behöver inte enbart bero på hyresgästerna eller på 

bostadsbolagens information. Anställda som har hand om soptömningen kan även slarva med 

att ställa tillbaka soptunnorna på rätt plats i soprummen, vilket jag själv uppmärksammade vid 

några soprumsbesök. Detta kan förvirra hyresgäster och resultera i att sopor slängs fel.  

   Om bostadsbolagens sopsorteringsinformation i soprummen och via andra 

informationskanaler däremot är bristfällig på olika sätt eller saknas är det lika svårt för 

nysvenskar som för svenskar att sortera sopor på rätt sätt. Liksom bostadsbolagens anställda 

och respondenterna, tror även jag att engagemanget för sopsortering främst styrs av vilja och 

motivationen.  

   Jag hoppas att mitt gestaltningsbidrag i form av en affisch kan vara ett sätt att påminna och 

informera samtliga hyresgäster om hur och varför man sopsorterar och därmed få fler att 

engagera sig i sopsortering.  

   Jag vill även med detta examensarbete få bostadsbolagen, kommunen och andra 

samhällsaktörer att förstå vikten av att utveckla anpassad information utifrån olika människors 

behov. 



32 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Tryckta källor  

Bergström, Bo, 2009, Effektiv visuell kommunikation, Carlssons 

 

Bergström, Bo, 2010, Samspel, text, bild, Carlssons 

 
Dertell, Hans, Sjöberg, Inger, 1979, Att informera invandrare, rapportserie, Nämnden för 

samhällsinformation 

 

Falk, Lena, 2003, Skriv så att folk förstår! – En handbok i att skriva på lätt svenska, Centrum 

för lättläst 

 

Halkier, Bente, 2010, Fokusgrupper, Liber  

 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bert, Krohn, 1997, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, Studentlitteratur 

 

Holsanova, jana, 2010, Myter och sanningar om läsning, Språkrådet och Norstedts 

 

Mayi, Nazif, 2011, I kläm mellan olika kulturer, Kurdiska Institutet i Stockholm 

 

Pettersson, Rune, 2007, It Depends: information design – principles and guidelines, 

Institutionen för infologi  

 

Sundin, Maria, 2007, Lättläst – så funkar det, Jure 

 

Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Studentlitteratur 

 

Visocky, O’Grady, Jenn, Kenn, 2008, The Information Design Handbook, North Light Books  

 
Ware, Colin, 2008, Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, Elsevier 

 

Elektroniska källor 

Avfall Sverige, Kartläggning av information till nysvenskar, 2008, rapport från 

www.avfallsevrige.se: http://www.avfallsverige.se/rapporter-

projekt/rapporterprojekt/rapporter-2008/, hämtad 2012-04-25  

 

Centrum för lättläst, Vanliga frågor om lättläst, information från www.lattlast.se/om-

oss/vanliga-fragor-om-lattlast, hämtad 2012-04-19   
 

Eklund, Kristina, Samhällsinformation – en del av introduktionen, 2009, rapport från: 

www.lansstyrelsen.se:http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k

=Samh%C3%A4llsinformation+%E2%80%93+en+del+av+introduktionen+En+rapport+om+

http://www.avfallsevrige.se/
http://www.avfallsverige.se/rapporter-projekt/rapporterprojekt/rapporter-2008/
http://www.avfallsverige.se/rapporter-projekt/rapporterprojekt/rapporter-2008/
http://www.lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast
http://www.lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k=Samh%C3%A4llsinformation+%E2%80%93+en+del+av+introduktionen+En+rapport+om+kommunernas+arbete+med+samh%C3%A4llsinformation+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+i+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n+2009
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k=Samh%C3%A4llsinformation+%E2%80%93+en+del+av+introduktionen+En+rapport+om+kommunernas+arbete+med+samh%C3%A4llsinformation+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+i+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n+2009


33 

 

kommunernas+arbete+med+samh%C3%A4llsinformation+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+i

+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n+2009, hämtad 2012-04-24 

 

Fisher, Karen et al, Something old, something new: preliminary findings from an exploratory 

study about people's information habits and information grounds, 2005, artikel från tidningen: 

Information Research, Vol. 10 No. 2, January: http://informationr.net/ir/10-2/paper223.html, 

hämtad 2012-04-24 

 

Lundberg, Ingvar och Reichenberg, Monica, 2008, Vad är lättläst?, bok i pdf-format från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, http://www.spsm.se/, hämtad 2012-04-21 

 

Riksdagen, (2010:197), lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 2010, 

information från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010197-om-etableringsi_sfs-2010-197/, hämtad 

2012-04-21 

 

Respondenter  

SFI – första besöket, 2012-04-19, fokusgrupp, med åtta elever från C-nivån  

 

Man 33 år, bostadsbolag D 
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2012- 04-30. 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k=Samh%C3%A4llsinformation+%E2%80%93+en+del+av+introduktionen+En+rapport+om+kommunernas+arbete+med+samh%C3%A4llsinformation+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+i+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n+2009
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k=Samh%C3%A4llsinformation+%E2%80%93+en+del+av+introduktionen+En+rapport+om+kommunernas+arbete+med+samh%C3%A4llsinformation+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+i+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n+2009
mailto:fisher@u.washington.edu
http://informationr.net/ir/10-2/paper223.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010197-om-etableringsi_sfs-2010-197/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010197-om-etableringsi_sfs-2010-197/
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Individuell intervju med hyresgäst 

 

Kvinna 37 år, från Mellanöster, intervju ägde rum på bostadsbolagets hyresgästkontor i 

kvinnans bostadsområde. Kvinnan bor hos bostadsbolag D, 2012-04-17. 

 

Individuell intervju med hyresgäst 

 

Man 44 år, från Mellanöstern, intervju ägde rum på bostadsbolagets hyresgästkontor i 

mannens bostadsområde. Mannen bor hos bostadsbolag D, 2012-04-17. 

 

 

SFI – utprovning, 2012-09-20, sex elever från D-nivån 

 

Man, 45 år 

Kvinna, 19 år 

Kvinna, 23 år 

Kvinna, 32 år 

Kvinna, 36 år 

Kvinna, 53 år 

 

Informanter 

 

Bostadsbolag A 

 

Anställd A1, telefonintervju 2012-04-12 – 2012-04-26 

Anställd A2, telefonintervju 2012-04-27 och personligt möte 2012-04-30 

Anställd A3, telefonintervju, 2012-04-27 

 

 

Bostadsbolag B 

 

Anställd B1, telefonintervju 2012-04-11 
Anställd B2, telefonintervju 2012-04-12 

Anställd B2, telefonintervju 2012-04-12 

 

 

Bostadsbolag C 

 

Anställd C1, telefonintervju 2012-04-09 

Anställd C2, telefonintervju 2012-04-16 

Anställd C3, telefonintervju och personligt möte 2012-04-16 

 

 

Bostadsbolag D 

 

Anställd D1, telefonintervju 2012-04-10 

Anställd D2, telefonintervju och två personliga möten 2012-04-17, 2012-04-24 

Anställd D3, telefonintervju 2012-04-24 
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Centrum för lättläst  

 

Lindman, Ann-Marie, redaktör och forskningsansvarig på Marknad och kommunikation, 

telefonsamtal 2012-05-03  

 

Boman, Ulla, Chef för Lättläst-tjänsten, telefonsamtal 2012-05-04 och mejlkontakt  

 

O'Donnell, Maria, arbetar bland annat med textbearbetning och med att arrangera 

lättlästkurser, telefonsamtal 2012-05-15 och mejlkontakt  

 

 

Eskilstuna Energi och Miljö 

 

Alm, Jessika, säljare på återvinningen, telefonsamtal, 2012-04-18 

 

Hedlund, Johaness, marknadsansvarig på återvinningen, telefonsamtal, 2012-04-18    

 

Jansson, Kjell, säljare på återvinningen, telefonsamtal, 2012-04-12 och 2012-05-30 

 

 

Eskilstuna kommun 

 

Aldeeb, Rabie, integrationssekreteraren på Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, 

telefonsamtal och personlig intervju, 2012-04-25 

 

Hotti, Sarita, politiker och ordförande i Arbetsmarknads- och familjenämnden, mejlkontakt 

och telefonsamtal 2012-04-03.  

 

Wictorin, Bo, statistiker på enheten näringslivet, Kommunalledningskontoret, telefonsamtal 

2012-04-04. 

 

 

Svenska För Invandrare (SFI) 

 

Endelius Lena, SFI-lärare, Eskilstuna kommun, mejlkontakt och telefonsamtal 2012-04-18 

och 2012-04-19 

 

Orelma, Soile, SFI-lärare, Eskilstuna kommun, mejlkontakt och telefonsamtal 2012-04-24, 

2012-05-04 och 2012-05-07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annmarie.lindman@lattlast.se
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Svenska Akademien 

 

Aniansson, Eva, språkhandläggare på Svenska Akademien, telefonsamtal, 2012-05-25  

 

 

Svenska språknämnden 

 

Antonsson, Anna, språkvårdare i svenska, webbskribent, telefonsamtal, 2011-05-28 

 

 

Svenska Stenarna  

 

Bernhardtson, Eva, skribent och kommunikatör med inriktning på kommunikation till 

mångkulturella grupper, telefonsamtal, 2012-05-28 och 2012-09-19 samt mejlkontakt 
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Bilaga 1- Frågor till informanter, respondenter och 
utprovningen 

Spontana frågor har även uppkommit vid en hel del telefonsamtal, med exempelvis anställda 

från bostadsboagen och kommunen, varav de flesta frågor aldrig blivit nedskrivna.  

 

 
Frågor till anställda på bostadsbolagen 

 

Finns det hyresgäster hos er som inte följer reglerna kring sophantering? Kan det finnas 

problem med förståelsen inför sopsorteringen bland hyresgästerna? 

Vad har ni för informationsmaterial till samtliga hyresgäster gällande dessa regler?  

Finns information anpassad för nysvenskar?   

Om det finns, kan du beskriva detta material och hur man får tillgång till detta?  

Kan jag få ta del av hyresgästinformationen som alla nyinflyttade hyresgäster får hos er vid 

inflytt? 

Skulle jag via er kunna få komma i kontakt med några nysvenska hyresgäster, för att kunna 

ställa frågor till dessa kring hur de upplever er information kring sophantering?      

 
 
Frågor till integrationssekreteraren på Eskilstuna kommun 
 

Sedan den första december 2010 kom en ny lag om nyanlända. Syftet med lagen är ju att ge 

nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt kunna lära sig svenska, få arbete 

och klara av sin egen försörjning. Genom denna lag förändrades ansvarsfördelningen mellan  

Staten och kommunerna. Kan du berätta om hur detta påverkat kommunens arbete med 

integration och samhällsorientering?   

Vilken sorts samhällsinformation ger kommunen ut till nysvenskar hyresgäster? Vad ges ut 

gällande sophantering och tvättstuga? 

Vad anser du är en korrekt benämning för någon som invandrat från ett annat land till 

Sverige? Kan nysvensk eller nyanländ vara lämpliga benämningar?  

Vad anser du om informationen kring ditt bostadsbolags sophantering? 

Tror du att nysvenskar har svårt att förstå informationen och reglerna kring sopsortering? 

Har du kontakt med några nysvenskar som jag skulle kunna få ta kontakt med gällande frågor 

om sopsortering?  

Hur tror du att nysvenskar helst vill få information om sophantering? 

 

 
Frågor till respondenter på SFI och individuella respondentintervjuer 
 

Använder du ditt soprum? Sorterar du, tycker du att det är viktigt att sorterar?  

Har du fått information kring sophantering av ditt bostadsbolag? Om ja, vilken sorts 

information har du fått, när och hur fick du den? Vad tycker du om informationen, är den 

lätt/svår att förstå? Hur och vart kan du få information om sopsortering? Hur tycker du att 

sophantering sköts av andra hyresgäster? Förstår alla hur/varför man sopsorterar? Om inte, 

vad tror du det beror på?  

Om du inte förstår/förstod informationen och reglerna kring sopsorteringen, hur gör/gjorde du 

då? Kan/kunde du få hjälp att förstå informationen av din hyresvärd eller andra?  

Är det rent eller smutsigt i ditt soprum? 
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Hur skulle du vilja få information om reglerna för sopsortering, om du själv fick välja? 

 

 
Frågor till utprovningen 
 
Förstår du illustrationerna? Kan du berätta vad dem föreställer? Är något svårt att förstå? 

(visar tre utkast, enbart på illustrationer för affischen) 

Vilket format föredrar du? (Stående eller liggande) 

Förstår du texten? (visar endast texten)  

Vad handlar texten om? Är texten för lätt/svår? Kan du ringa in svåra ord?  

Är storleken på texten bra/dålig? Kan du läsa texten nu? (sätter upp affischen i klassrummet 

och låter eleverna ställa sig upp och läsa på en till två meters avstånd)  

Är färgerna bra/dåliga?  

Behövs mer/mindre text? (Till exempel rubriker och bildtexter) 

Är pilarna bra/dåliga?  

Vill du ha fotografier istället för illustrationerna? (Exempelvis på soptunnor från soprummen)  

Kan du berätta hur och varför man ska sopsortera?  

Tror du att andra nysvenskar skulle förstå affischen?) 

Vilken affisch föredrar du? (visar tre utkast) 

Kan affischen bli bättre, hur? (färger, text eller egna förslag) 
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Bilaga 2 - Sammanfattningar av individuella 
respondentintervjuer 

 
Bostadsbolag D 
 
Individuell intervju 2012-04-17 med manlig hyresgäst, 44 år från Mellanöstern. Intervju 
skedde på ett informationskontor för hyresgäster i hyresgästens bostadsområde.  
 

Mannen som är 44 år har invandrat från Mellanöstern och har bott i Sverige i 13 år. Han har 

sedan några år tillbaka fast jobb. Mannen har tidigare läst svenska på SFI och såg till att så 

snabbt som möjligt lära sig svenska för att kunna integreras snabbt och för att få ett jobb. 

Mannen sopsorterar då han tycker att det är viktigt. När han flyttade in i sin lägenhet med sin 

familj hade han först svårt att förstå varför man ska sopsortera. På plats i soprummet fanns 

ingen vidare information om sopsortering förutom lite information på svenska. Den 

information som mannen fick av hyresvärden i sin välkomstmapp var också enbart på 

svenska. Då ingen anställd visade honom hur han skulle sopsortera tog han hjälp av grannar 

och bekanta som berättade och visade hur han skulle göra. Även om mannen inte hade någon 

tidigare erfarenhet av att sopsortera tror han att motivation och intresse för att följa 

sopsorteringsreglerna är det som avgör om man väljer att sopsortera. Numera säger mannen 

att hyresgästerna får mer information och hjälp av bostadsbolaget kring sopsortering vilket 

gör att fler nysvenska hyresgäster förstår hur man ska sopsortera. Man får bland annat lära sig 

om hyresgästinformation och samhällsinformation, då några av bostadsbolagets anställda 

arbetar en hel del med integrering i mannens bostadsområde. Idag finns skyltar med bilder 

och text över och på varje soptunna i soprummet, vilket gör att man förstår vad som ska 

slängas vart. Dock tycker mannen att mer information på hemspråk bör finnas och mer 

förklarande bilder som visar varför man ska sopsortera. Information på enkel svenska tycker 

han även kan vara bra, för att man snabbare ska kunna lära sig svenska. 

    

 
Individuell intervju 2012-04-17 med kvinnlig hyresgäst, 37 år från Mellanöster. Intervju 
skedde på ett informationskontor för hyresgäster i hyresgästens bostadsområde. (En anställd 
från bostadsbolaget närvarade under intervjun och hjälpte delvis till med språktolknig).  

 

Kvinnan som är 37 år gammal kommer ursprungligen från Mellanöstern och har bott i Sverige 

i snart två år. Hon kan prata och förstå en del svenska och läser svenska på SFI sedan tre 

månader tillbaka. Kvinnan försöker sopsortera noga då hon på SFI fått lära sig att man ska 

sopsortera. Ibland är det smutsigt i soprummet och en del ligger ibland i sopor i fel tunnor. 

Kvinnan tycker dock att det ibland kan vara svårt att veta vad som ska slängas vart, trots att 

soptunnorna har bilder och text, som visar vilka sopor som ska slängas vart. Glas och plast 

kan till exempel vara svårt att se skillnad på. Det kan även vara svårt att veta vart man ska 

slänga saker som är gjorda av flera olika eller annorlunda material.  

   Som nyinflyttad hade kvinnan svårt att förstå varför hon skulle sopsortera då hon inte gjort 

detta tidigare i sitt hemland. Genom grannar och vänner fick hon reda på hur hon skulle 

sopsortera, samt genom de bilder på skräp som finns på och över soptunnorna. Dessutom fick 

hon lära sig om sopsortering av bostadsbolagets anställda, till exempel genom muntliga 

samtal, informationsmöten och olika föreningsutbildningar i sitt bostadsområde. Kvinnan vill 

dock ha mer skriftlig information på sitt hemspråk gällande sopsortering. Bilder och muntlig  
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information tycker hon är bra sätt att informera nysvenskar på när det till exempel gäller att 

förstå reglerna för sopsortering.  

 Kvinnan vet att en del nysvenskar kan ha svårt att förstå sopsorteringssystemet under sin 

första tid i Sverige då de, liksom hon själv inte har någon erfarenhet av att sopsortera.  

 

 
Bostadsbolag A  
 
2012-04-30. Individuell intervju med kvinnlig hyresgäst, 21 år, från Mellanöstern. Kvinnan har 
bott i Sverige i snart två år. Intervjun skedde i kvinnans hem. (Med vid intervjun fanns en 
anställd från bostadsbolaget som delvis hjälpte till med översättning under vårt samtal).  
 

Den kvinnliga hyresgästen som kommer från Mellanöstern har bott i Sverige i cirka två år och 

går sedan några månader tillbaka på SFI-undervisning. Hon pratar och förstår lite svenska.  

   Kvinnan är ofta den i familjen som ansvarar för att soporna slängs. I soprummet tycker hon 

ibland att det är smutsigt och att det kan vara svårt att förstå hur man ska sortera då det över 

och på vissa soptunnor saknas information. Den information som finns i bild och text gör att 

kvinna för det mesta förstår vad som ska slängas vart, men trots detta medger hon att hon 

slarvar en hel del med sorteringen. Främsta orsaken till detta beror enligt henne själv på att 

hon inte är van vid att sortera skräp. I hennes hemland finns ingen sopsortering och kvinnan 

säger att hon inte riktigt förstår eller kommer ihåg varför man ska sortera skräpet, även då hon 

fått lite information kring detta på SFI. Kvinnan skulle vilja att information om sopsorteringen 

på hennes hemspråk skulle finnas tillgängligt, både i soprummet och som 

informationsmaterial, samt på enklare svenska. Hon vill gärna få information om varför man 

ska sortera sopor, för att kunna bli mer motiverad till att sopsortera. Enligt kvinnan fick inte 

familjen som nyinflyttade någon direkt information av sitt bostadsbolag kring sophanteringen.  

 
 


