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Abstract 

The purpose of this study is to develop a proposal for how information about the 

laundry room can be designed so that even immigrants with limited or no skills in 

the Swedish language can read and understand. The study will also seek answers 

to whether such information can affect the negative behaviors associated with the 

use of common laundry rooms, and to what degree. This is because the 

information material is meant to help prevent misuse of the equipment, and lack 

of consideration for the rules in the laundry. The empirical basis consists 

primarily of problem seeking interviews conducted with both residents and 

employees of Kommunfastigheter in Eskilstuna. The interviews show that there 

are many problems in the common laundry rooms, and there are signs that there 

may be a need for more appropriate information. The results show that 

information about how to use the laundry room cannot be expected to affect the 

negative behaviors to any large extent, and should therefore be combined with 

other measures in order to achieve a level of influence that can lead to behavioral 

change. 

Keywords: Illustration, instruction, language barrier, communication, 

intercultural communication, culture, laundry room, information. 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att utforma ett förslag på hur ett informationsmaterial 

om tvättstugan kan utformas så att även invandrade med begränsade eller inga 

färdigheter i svenska språket kan läsa och förstå. Studien avser även söka svar på 

huruvida ett sådant informationsmaterial kan påverka negativa beteenden 

associerade med användning av gemensamma tvättstugor, och till vilken grad. 

Detta eftersom informationsmaterialet är menat att bidra till att förebygga 

felanvändning av utrustning, samt bristande hänsyn till regler i tvättstugan. Den 

empiriska grunden utgörs primärt av problemsökande intervjuer genomförda med 

både boende och anställda hos Kommunfastigheter i Eskilstuna. Intervjuerna visar 

att det förekommer många olika problem i de gemensamma tvättstugorna, samt att 

det finns tecken på att det kan behövas ett bättre anpassat informationsmaterial. 

Resultatet visar att ett informationsmaterial om hur man använder tvättstugan inte 

kan förväntas påverka negativa beteenden i någon stor utsträckning och bör därför 

kombineras med andra åtgärder för att uppnå en nivå av påverkan som kan leda 

till beteendeförändring. 

Nyckelord: Illustration, instruktion, språkbarriär, kommunikation, interkulturell 

kommunikation, tvärkulturell kommunikation, kultur, tvättstuga, information, 

informationsmaterial. 

  



 

Förord 

Jag valde att göra mitt examensarbete inom området interkulturell 

kommunikation. Detta för att jag själv bevittnat när människor som kommit till 

Sverige från andra kulturer haft svårigheter med att förstå de regler och normer vi 

har här. Mycket som rör vardagslivet innehåller normer, oskrivna och ibland 

outtalade regler, för vad som är accepterat och inte accepterat beteende. När 

någon kommer från en annan kultur med andra normer kan möten mellan dessa 

kulturer resultera i oförståelse, irritation och osämja. Gemensamma tvättstugor i 

hyresrättsområden är en plats för möten mellan människor som kan generera 

friktion när någon eller några av de boende inte följer reglerna och visar hänsyn 

till de andra. Valet att arbeta med information om användning av 

tvättstugeutrustning kommer sig dels av att jag själv anser det existerande 

informationsmaterialet är bristande på olika sätt. Bland annat kan det vara 

inkonsekvent, innehålla krångligt språk, och ha inkompletta instruktioner. Den 

andra faktorn är att jag ofta mött människor i tvättstugan som behövt hjälp med att 

förstå hur man använder utrustningen. Det fick mig att fundera kring hur stort det 

problemet egentligen är och hur det påverkar människor. Jag kan inte trolla bort 

problemen som finns i de gemensamma tvättstugorna med ett 

informationsmaterial, men jag vill titta närmare på hur man kan arbeta med ett 

allmänt informationsmaterial som även inkluderar dem som inte kan eller nyligen 

börjat lära sig svenska. 

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp både för de 

problemsökande intervjuerna och i utprovningen av illustrationerna. De har hjälpt 

mig att se på mitt arbete ur ett annat perspektiv. Jag vill även tacka Rabie Aldeeb, 

integrationssekreterare/projektledare inom Eskilstuna kommun, som varit en 

viktig kontakt för mig och som hjälpte mig hitta mitt ämne. Jag vill också tacka 

Mumen Tarzibachi, handledare för talgrupp i Heltidsmodellen på SFI, som 

agerade tolk under utprovningen. Ett tack går även ut till Mattias Meldert som 

varit min handledare för detta examensarbete. Sist men inte minst vill jag varmt 

tacka mina handledare hos Eskilstuna Kommunfastigheter: Kjell Söderholm, 

informationsansvarig, samt Annette Fjeldstad, projektledare. Det är tack vare dem 

som detta examensarbete varit möjligt att genomföra. 
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1 Inledning 

I vår vardag utför vi många olika aktiviteter som för de flesta är självklara och 

vanemässiga, som till exempel att tvätta. I hyreshusens gemensamma tvättstugor 

finns regler som ska följas för allas trevnad. Det finns även en del normer 

(oskrivna regler) för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt beteende. Dessa 

normer är knutna till den kultur vi lever upp i och de värderingar som är 

framträdande inom den kulturen. Dessa normer är ofta outtalade och vi tenderar 

att följa dem utan att tänka på det, och vi kan reagera starkt om någon inte följer 

dem. När en människa kommer till Sverige från ett annat land, med en annan 

kultur, kan det uppstå kulturkrockar vilka kan leda till missförstånd. De 

gemensamma tvättstugorna är mötesplatser där fler olika människor delar på 

samma utrustning, och är därmed platser med hög risk för kulturkrockar. 

1.1 Uppdraget 

Kommunfastigheter i Eskilstuna har beställt ett tryckt informationsmaterial som 

ska agera lathund/handbok för hur de gemensamma tvättstugorna ska användas. 

Kommunfastigheter upplever svårigheter i att nå ut med information till de 

boende som invandrat. De vill arbeta med att förebygga okunskap orsakat av 

bristande färdigheter i svenska språket genom att ta fram ett material som kan 

överbygga språkbarriärer. Informationsmaterialet är således avsett för samtliga 

boende i Kommunfastigheters bostadsområden, men ska fokusera på att inkludera 

dem som inte kan läsa svenska. Den primära målgruppen för projektet är därför 

boende som invandrat och har begränsade eller inga färdigheter i svenska språket. 

Med begränsad färdighet avses att individens färdighetsnivå i svenska språket är 

låg och denne har svårt att förstå och själv göra sig förstådd på svenska. Övriga 

boende utgör den sekundära målgruppen. Projektet har tre ledord som 

Kommunfastigheter vill att informationsmaterialet ska förhålla sig till: miljö, 

säkerhet och hänsyn. Informationsmaterialets format är inte förutbestämt men 

förväntas vara smidigt för mottagarna att ta med sig till tvättstugan.  

1.2 Problembeskrivning 

När vissa boende inte följer reglerna i tvättstugan eller brister i sin hänsyn till 

andra kan det uppstå problem i form av irritation och konflikter. Problem som rör 

felanvändning och brist på hänsyn orsakas inte endast av kulturkrockar utan det 

kan finnas många olika orsaker till att vissa inte följer reglerna och att osämja och 

konflikter uppstår. Då projektet handlar om att inkludera invandrade med 

begränsade färdigheter i svenska språket läggs här fokus på den problematik som 

rör just kultur- och språkskillnader. 

Språket är ett av de främsta kommunikationsverktyg vi använder för att informera 

en annan människa om något. Problem uppstår dock när mottagaren inte förstår 

det språk som informationen förmedlas på. Precis som de flesta andra hyresvärdar 
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har Kommunfastigheter hyresgäster som invandrat, och som inte har så goda 

färdigheter i svenska språket. Dessa boende kan ha svårt att ta till sig och förstå 

information förmedlad på svenska. I dagsläget hanterar Kommunfastigheter 

problemet primärt genom att översätta textbaserad information till de olika språk 

deras boende talar, samt genom personliga möten. Dessa lösningar kräver resurser 

i form av arbetstid och pengar. Det är därför önskvärt för Kommunfastigheter att 

minska behovet av sådant stöd. 

Värdet i att lösa problemet med att tvättstugan missköts som resultat av okunskap 

ligger hos flera parter. För det första underlättar det vardagen för de invandrade 

som inte kan svenska och som behöver information de kan förstå. För det andra 

bidrar en korrekt användning av tvättstugeutrustningen till högre trevnad för 

övriga boende, till exempel rörande renhållningen av utrustningen. För det tredje 

gynnar det hyresvärden då en korrekt användning av tvättstugeutrustningen 

förebygger onödigt slitage och haveri, som kostar hyresvärden att åtgärda. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att söka reda på vilka problem som finns i 

gemensamma tvättstugor i Kommunfastigheters hyresområden och därefter ta 

fram ett informationsmaterial om tvättstugan som överbygger språkbarriärer. Det 

med syftet att inkludera invandrade som har begränsade eller inga färdigheter i 

svenska språket och därmed inte kan tillgodose sig information framförd på 

svenska. 

1.4 Frågeställningar 

För att kunna utforma ett informationsstöd som inkluderar invandrade som har 

begränsade färdigheter i svenska söker studien svar på följande frågor: 

 Till vilken grad kan ett tryckt informationsmaterial förebygga 

problem i tvättstugan, och hur kan informationsmaterialet utformas 

för att överbygga språkbarriärer och underlätta kommunikationen 

mellan hyresvärden och de boende som har begränsade färdigheter 

i svenska språket? 

o Vilka problem rörande användning av tvättstugan och dess 

utrustning förekommer och hur upplever invandrade dessa 

problem? 

o Hur ser nuvarande information om bruk av tvättstuge-

utrustningen ut och till vilken grad kan den förstås av 

invandrade som har begränsad färdighet i svenska? 
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1.5 Avgränsningar 

Området för interkulturell kommunikation är brett. För detta examensarbete har 

teorierna fokuserats till sådant som rör risker och problem i tvärkulturell 

kommunikation relaterade till språk, sambandet mellan språk och kultur, samt 

tolkning av tecken. Studien tar hänsyn till att det finns kulturella skillnader som 

påverkar tolkning och förståelse men specifika sådana skillnader behandlas inte på 

djupet. Ett sådant djup skulle leda till en långt större studie än vad detta 

examensarbete rymmer, och en avgränsning är därför nödvändig.  

Mottagarna av informationsmaterialet är samtliga boende hos 

Kommunfastigheter. En avgränsning har för detta projekt gjorts till att fokusera på 

delmålgruppen: boende som invandrat och har begränsade eller inga färdigheter i 

svenska språket. Detta på grund av att Kommunfastigheter vill arbeta extra med 

att inkludera denna delmålgrupp. 

Problemen i de gemensamma tvättstugorna kan förväntas vara resultat av många 

olika orsaker, och inte endast kopplade till kulturkockar och språkbrister. Med 

fokus på att förebygga okunskap orsakad av begränsade färdigheter i svenska 

språket görs dock en avgränsning till den problematik som rör just kultur- och 

språkskillnader. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

De centrala begreppen som redogörs för här är kultur, kommunikation, 

interkulturell kommunikation samt språkbarriärer. 

1.6.1 Kultur 

Kultur är ett brett begrepp som är långt från entydigt. Vanligen associeras 

begreppet kultur med nationell- eller etisk tillhörighet (Hedencrona och Kós-

Dienes, 2003 s. 13-16). Det är dock en bred definition eftersom det förekommer 

variationer inom nationell- och etisk kultur. Enligt Larsson (2010) och Allwood 

(1985) utgör detta sätt att definiera kultur en risk för fördomsfulla generaliseringar 

och stereotypa tolkningar av kulturskillnader. Det riskerar även en negligering av 

kulturella skillnader på icke nationell nivå (Larsson, 2010, s. 194-195; Allwood, 

1985, s. 2). Hedencrona och Kós-Dienes (2003) skriver att en kultur inte behöver 

vara geografiskt bunden till en nation utan kan existera på så väl lokal nivå som 

internationell. Det är enligt författarna viktigt att förstå att det förekommer 

variationer inom kulturer, särskilt när man talar om etniska- och nationella 

kulturer. Hänsyn behöver även tas till att en individ kan tillhöra flera olika 

kulturer samtidigt (Hedencrona och Kós-Dienes, 2003, s. 13-16).  

Definitionerna av begreppet kultur är många. En mer generell definition ges av 

Allwood (1985): 

Med kultur avser jag alla de drag som en viss grupp av människor har 

gemensamt, som dessutom är inlärda och inte givna med nödvändighet av 

naturen. (Allwood, 1985, s.1) 
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Denna definition är mycket öppen och ospecificerad. Hedencrona och Kós-Dienes 

(2003) ger en lite mer utvecklad definition: 

Kort sammanfattat kan man säga att kultur innefattar en grupps idévärld, 

värderingar, aktivitets- och beteendemönster, samt organisationsformer. 

(Hedencrona och Kós-Dienes, 2003, s. 15) 

Även denna definition är mycket öppen men definierar tydligare vad det är 

gruppen har gemensamt, och som utgör kulturen. 

Denna studie förhåller sig till begreppet kultur utifrån nationell- och etnisk 

tillhörighet, dock utan att definiera specifika sådana kulturer. Då målgruppen 

består av invandrade från många olika kulturer är det inte rimligt att beakta 

specifika aspekter av varje enskild kultur som ingår i målgruppen, särskilt om 

variationer inom dessa kulturer också bör beaktas. Studien avser därför ta hänsyn 

att det finns en variation av kulturer representerade inom målgruppen, utan att 

definiera dessa kulturer.  

1.6.2 Kommunikation 

Kommunikation definieras av Nationalencyklopedin på följande sätt: 

Kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen 

uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. (NE.se, 

kommunikation) 

Definitionen framhäver att ett språk eller en kod är en förutsättning för 

kommunikation mellan två parter. Eftersom denna studie handlar om överföring 

av information mellan människor genom ett tryck informationsmaterial avser 

kommunikation i detta fall språklig kommunikation människor emellan.  

Rörande begreppet kommunikation skriver Allwood (1985) att överföringen av 

information mellan människor sker på olika nivåer av medvetenhet och kontroll, 

och menar att kommunikation som sker på låg medvetandenivå kan orsaka 

problem i kommunikationen då den är svår att kontrollera (Allwood, 1985, s. 4). 

Det kan alltså förekomma problem i kommunikation på en nivå som inte rör 

språkets form, utan snarare hur språket används. I denna studie behandlas i första 

hand språkets form, det vill säga hur skillnader mellan olika språk som kan orsaka 

kommunikationsproblem. Dock finns en medvetenhet om att ytterligare faktorer 

kan påverka kommunikationen. 

1.6.3 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation är ett begrepp som bygger vidare på de två tidigare: 

kultur respektive kommunikation. Begreppet interkulturell kommunikation är ett 

av flera begrepp som ibland används synonymt. Allwood (1985) skriver att det i 

stort sätt synonymt med begreppen ”tvärkulturell kommunikation” och 

”korskulturell kommunikation”. Allwood har valt att använda benämningen 

tvärkulturell kommunikation och definierar det på följande sätt: 
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[…] överföring av information på olika nivåer av medvetenhet och kontroll 

mellan människor med olika kulturell bakgrund, där olika kulturell bakgrund 

innefattar både nationellt kulturella olikheter och olikheter som t ex ges av 

deltagande i de olika verksamheter som finns inom en nationell enhet. 

(Allwood, 1985, s. 4) 

Utifrån detta avser interkulturell- eller tvärkulturell kommunikation en specifik 

form av kommunikation som utöver överföring av information mellan två parter 

även innebär kulturskillnader mellan de kommunicerande parterna. Denna studie 

behandlar problematik som rör den språkliga kommunikationen som sker mellan 

individer med olika kulturell bakgrund, och berör till viss del aspekter av hur 

kultur påverkar språket och vice versa. 

1.6.4 Språkbarriär 

Enligt Nationalencyklopedin används begreppet barriär i överförd betydelse för 

”avspärrning, spärr, hinder” (Ne.se, barriär). En språkbarriär kan således ses som 

ett hinder för språklig kommunikation. Dessa hinder kan förekomma på olika sätt 

och i olika typer av möten mellan individer. Till exempel om de kommunicerande 

parterna talar olika dialekt eller helt olika språk. Det kan även förekomma 

språkbarriärer om minst en av de kommunicerande parterna har en begränsad 

förmåga att kommunicera över lag, vilket kan vara fallet om individen till 

exempel har nedsatt kognitiv förmåga. Denna studie fokuserar på språkbarriärer 

som rör interkulturella möten där de kommunicerande parterna inte delar ett 

gemensamt språk, eller där en eller flera parter har bristande färdigheter i det 

språk kommunikationen sker på.  
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2 Metod 

För att kunna utforma ett informationsmaterial om hur man använder 

gemensamma tvättstugor i syfte att förebygga felanvändning behövs eventuella 

problem rörande användningen identifieras. Då informationsmaterialet ska 

fungera för samtliga Kommunfastigheters bostadsområden behövs information 

om eventuella skillnader rörande tvättstugemiljön i olika bostadsområden. Därför 

inleds studien med observationer av miljön i olika gemensamma tvättstugor hos 

Kommunfastigheter, samt problemsökande intervjuer med boende och anställda. 

Därefter produceras en första prototyp för informationsmaterielet, vilken provas ut 

på målgruppen för att kontrollera om materialet tolkas som avsett. 

2.1 Observationer 

Observationer genomfördes i totalt sex tvättstugor på två av Kommunfastigheters 

bostadsområden, där tre olika tvättstugor observerades i varje område. Syftet med 

att samla denna information är att identifiera eventuella skillnader mellan 

tvättstugorna, samt otydligheter som kan leda till förvirring. Data samlas därför 

om vilken utrustning och information som finns i tvättstugorna. Eftersom 

Kommunfastigheter vill ha ett allmänt informationsmaterial som fungerar för 

samtliga tvättstugor behöver informationsmaterialet ta hänsyn till eventuella 

variationer rörande utrustningen. Med utrustning avses maskiner för tvätt och 

torkning, samt bokningssystem. Med variation avses dels vilka typer av maskiner 

(tvättmaskiner, torkrumlare etc.) som finns, och dels skillnader rörande fabrikat 

och modell av maskiner. Även förekomsten av information i form av regler och 

instruktioner som finns tillgängliga i tvättstugorna observeras. Med regler avses 

de regler som Kommunfastigheter bestämt för hur man beter sig i tvättstugan, till 

exempel rörande städning. Med instruktioner avses den information som beskriver 

olika maskiners funktioner och hur de ska användas.  

Observationerna genomförs före de problemsökande intervjuerna med boende, 

vilket ger observationerna ytterligare ett syfte. Enligt Bryman (2011) är det av 

fördel att bekanta sig med den miljö i vilken respondenterna utför de aktiviteter 

man studerar, då det underlättar förståelsen för vad respondenterna berättar 

(Bryman, 2011, s. 420). Valet att genomföra observationerna före intervjuerna 

med boende är därför medvetet. Även om gemensamma tvättstugor över lag liknar 

varandra finns det skillnader som påverkar användning och därav är det av värde 

att förstå hur just respondenternas tvättstugor ser ut och fungerar. 

2.1.1 Datainsamling 

Observationerna av tvättstugorna rör endast den fysiska miljön och dokumenteras 

med fotografier av den utrustning och det informationsmaterial som finns i 

respektive tvättstuga. 
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2.1.2 Bearbetning och analys 

Bildmaterialet från observationerna analyseras utifrån observationernas syften 

genom att söka svaren på följande frågor: 

 Vilken utrustning finns i tvättstugorna? 

 Hur skiljer sig typen av utrustning mellan tvättstugorna inom 

samma område, respektive områdena emellan? 

 Vilka variationer rörande modeller av maskiner och annan 

utrustning förekommer mellan tvättstugorna inom samma område, 

respektive områdena emellan? 

 Vilken information om regler finns i tvättstugorna och skiljer sig 

informationen mellan tvättstugorna inom samma område, 

respektive områdena emellan? 

 Vilka instruktioner för utrustningen finns i tvättstugorna och skiljer 

sig informationen mellan tvättstugorna inom samma område, 

respektive områdena emellan? 

2.1.3 Urval 

De observerade tvättstugorna utgör ett urval som respektive områdeslagledare 

gjort för de två områdena. Tvättstugorna ska enligt lagledarna representera den 

variation som finns inom respektive område. Då lagledarna har ansvaret för 

tvättstugorna i sitt område vet de hur tvättstugorna ser ut och är därför bäst 

lämpade att avgöra vilka tvättstugor som representerar den variationen. 

2.2 Intervjuer 

Inledningsvis i görs även kvalitativa intervjuer med både anställda och boende hos 

Kommunfastigheter. Syftet med intervjuerna är att söka en djupare förståelse 

rörande vilka problem som förekommer i de gemensamma tvättstugorna ur så väl 

de boendes som de anställdas perspektiv. De boendes perspektiv är utifrån 

vardaglig användning av utrymmet och utrustningen medan de anställda, vilka 

utgörs av områdeslagledare, har perspektivet utifrån att åtgärda de fel och problem 

som uppstår i tvättstugorna. Båda perspektiv är relevanta eftersom det kombinerat 

kan ge en bredare bild av problemen. Holme och Solvang (1997) skriver att 

förståelse, djup i data, samt närhet till källan är kännetecknande för den kvalitativa 

metoden (Holme och Solvang, 1997, s. 11-15). Den kvalitativa intervjun används 

i denna studie för att söka en djupare förståelse för de intervjuades uppfattningar 

av eventuella problem som förekommer i tvättstugorna, där de intervjuade utgörs 

av individer som till vardags påverkas av eventuella problem i tvättstugan. 

Intervjuerna görs med två anställda, i form av lagledare, och tre boende. De 

boende utgörs av individer som kan representera den primära målgruppen för 

informationsmaterialet. Då tillgång till tolk inte är möjlig för dessa intervjuer har 
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de boende som deltar tillräcklig färdighet i att uttrycka sig muntligt på svenska, 

vilket innebär att de bott i Sverige några år. Eftersom den primära målgruppen är 

invandrade som har bristande eller inga färdigheter i svenska språket innebär det 

att dessa respondenter endast delvis representerar målgruppen. De kan ändå ses 

som rimliga representanter eftersom de själva har invandrat till Sverige och har 

förstahandserfarenheter av att lära sig använda gemensam tvättstuga som ny i 

Sverige. 

Intervjuerna är ostrukturerade och utgår från endast en fråga. Respondenterna 

tillåts sedan associera och berätta fritt, där följdfrågor används för att söka 

ytterligare djup i det respondenterna berättar. Bryman (2011) skriver att valet 

mellan att använda semistrukturerad- eller ostrukturerad intervju till stor del 

avgörs av studiens fokus och hur mycket frihet forskaren vill ge respondenterna. 

Den semistrukturerade intervjun begränsar respondenten och används för att 

avgränsa intervjun till det som är relevant medan den ostrukturerade intervjun ger 

respondenten mer frihet (Bryman, 2011, s. 416). Eftersom syftet med intervjuerna 

är att söka en djupare förståelse för respondenternas uppfattningar av eventuella 

problem i tvättstugan är det av stor vikt att ge dem utrymme att prata fritt, och 

därav har den ostrukturerade intervjuformen valts för dessa intervjuer. 

2.2.1 Datainsamling 

Intervjuerna med de boende genomförs i den tvättstuga respektive respondent 

själv använder. Bryman (2011) nämner att fotografier bland annat kan användas 

för att stimulera intervjupersonernas minne (Bryman, 2011, s. 425). Rimligt är då 

att minnet även kan stimuleras av att vistas i den miljö intervjun handlar om. En 

annan fördel med att genomföra intervjun i tvättstugan är att miljön kan agera 

kommunikationsstöd. Då de boende som intervjuas har varierade färdigheter i 

svenska språket kan möjligheten att till exempel peka på en viss utrustning 

underlätta kommunikationen, ifall språkbarriären i något läge blir ett hinder. 

Intervjuerna dokumenteras genom ljudinspelning som transkriberats för vidare 

bearbetning och analys. Både lagledarna och de boende fick samma fråga, av 

anledningen att det ger olika perspektiv på samma tema. 

2.2.2 Bearbetning och analys 

Resultatet från intervjuerna redogörs på gruppnivå. Eftersom intervjuerna ska ge 

en bild av vilka problem som förekommer i de gemensamma tvättstugorna är 

helheten och överblicken över problemen viktigare än vad respektive respondent 

berättat. Därför är det inte relevant att särskilja vem som sagt vad.  

För att strukturera och analysera samlad data används tematisk analys. Hjerm och 

Lindgren (2010) skriver att den tematiska analysen kan ha olika syften beroende 

på studien. Den kan användas till en grad av hög detaljnivå, vilket är viktigt vid 

mer omfattande material som ska utveckla och stärka teorier. Den kan även 

användas för att ”vaska fram” nyckelteman för vidare analys, vilket lämpar sig för 

mindre studier av mer beskrivande karaktär (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 114). 
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Denna studie tillämpar den senare. Den tematiska analysens syfte är i detta fall att 

sortera materialet och ge en överblick över vilka teman som tas upp och till vilken 

frekvens. Överblicken underlättar att identifiera vad som är relevant att arbeta 

med under utformningen av informationsmaterialet. Själva bearbetningen görs 

genom kodning på bredden, vilket enligt Hjerm och Lindgren (2010) innebär att 

materialet bearbetats i större passager, till skillnad från djupkodningen som görs i 

stort set rad för rad (Hjerm och Lindgren, 2010, s.106-113). Eftersom materialet 

utgörs av berättelser där respondenten talat fritt kan sammanhang lätt gå förlorat 

om materialet delas upp i för små enheter. Kodning på bredden innebär för denna 

studie att hänsyn tas till sammanhang genom att plocka större passager. 

I analysen av materialet ställs respondenternas berättelser huvudsakligen mot 

teorier om beteendepåverkan i koppling till kommunikationsåtgärder. Detta för att 

identifiera till vilken grad informationsmaterialet kan förväntas påverka olika 

beteenden. 

2.2.3 Urval 

Urvalet av respondenter till de problemsökande intervjuerna är resultat av ett 

bekvämlighetsurval. Då intervjuerna inte ämnar söka uppfattningar från specifika 

individer utan från vad som snarare utgör stickprov skedde urvalet genom en 

andra hand, utifrån ett fåtal kriterier. 

Kommunfastigheter har tillhandahållit kontaktuppgifter till områdeslagledare som 

ansvarar för bostadsområden vilka har mycket problem rörande tvättstugorna. 

Urval bland dessa har sedan gjorts utifrån frivilligt deltagande. Eftersom 

Kommunfastigheter har valt ut lagledare finns givetvis en risk att de medvetet 

påverkat urvalet, och därmed indirekt påverkat resultatet. Denna påverkan 

behöver inte vara negativ för studien eftersom Kommunfastigheter vet var 

problemen är som störst, och är därför bäst lämpade att avgöra vilka områden som 

är lämpliga att fokusera på. Alternativet att på egen hand, utan kännedom om 

områdena, leta efter lämpliga lagledare till intervjuerna är inte rimligt inom 

tidsramen för detta examensarbete. 

De boende som intervjuas uppfyller kriterierna att de själva har invandrat till 

Sverige samt att de kan svenska till den grad att de kan kommunicera muntligt. 

Potentiella respondenter har kontaktats genom områdeslagledare och vidare valts 

ut efter frivilligt deltagande. Även här förekommer risken för påverkan, där 

lagledarna medvetet kan påverka urvalet av respondenter och därmed resultatet. 

Ett avvägt beslut har tagits där risken för lagledarnas påverkan på urvalet 

accepteras utifrån tre aspekter: tidsaspekt, svårigheter att tillräckligt snabbt nå 

lämpliga respondenter på annat sätt, samt potentiellt ökad tillit genom kontakt via 

en bekant kanal. Andra alternativ finns som exempelvis att knacka dörr eller 

skicka ut en skriftlig förfrågan om deltagande. Dessa metoder är dock långsamma 

och det kan ta för lång tid att hitta frivilliga respondenter som uppfyller 

kriterierna. Att använda en kontaktkanal som redan är bekant för de boende kan 

möjligen öka tilliten till undersökningen och göra dem mer positivt inställda till 

att delta. Det finns en risk att vissa boende av någon anledning har ett lågt 
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förtroende för hyresvärden och/eller dess representanter vilket kan bidra till 

osäkerheter. Där kan löfte om konfidentialitet ge respondenterna extra trygghet 

(se mer om konfidentialitet under 2.4 Etiska aspekter, s. 12). 

2.3 Utprovning 

Utprovningen görs på vissa av informationsmaterialets illustrationer. Genom 

utprovning testas huruvida målgruppen förstår illustrationerna så som avsett. 

Utprovningen genomförs i form av en semistrukturerad intervju med låg grad av 

styrning. Bryman (2010) skriver att den semistrukturerade intervjun innehåller en 

viss grad av struktur och styrning genom förutbestämda teman men ger samtidigt 

frihet för respondenten att forma sina svar (Bryman, 2010, s. 415). Eftersom 

intervjun för utprovning har ett tydligt fokus på att söka information om hur 

respondenterna tolkar och associerar kring illustrationerna är en viss grad av 

struktur önskvärt. Men för att komma åt associationer och associationskedjor 

(associationer som triggar varandra) krävs ändå en stor frihet för respondenterna 

att utforma och vidareutveckla sina svar. Graden av styrning sker genom 

frågornas utformning. En låg grad av styrning innebär att respondenterna till 

högre grad påverkar hur intervjun utvecklas, medan en hög grad av styrning 

innebär att intervjuaren påverkar. I detta fall är intervjun utformad med relativt låg 

grad av styrning så att det finns ett fokus för intervjun men samtidigt stort 

utrymme för respondenterna att utrycka sig fritt.  

För utprovning genomförs endast en intervju i form av gruppintervju med en 

mindre grupp. Gruppintervju som form möjliggör för diskussioner mellan 

deltagarna vilka potentiellt kan leda till djupare reflektioner rörande tolkningen av 

illustrationerna, och därmed ett större djup. Riskerna med gruppintervju är att 

deltagarna kan påverka varandra negativt där vissa kan välja att inte utrycka sina 

tankar för att de motstrider övriga deltagarnas tankar. En annan risk med 

gruppintervju är i detta fall språkbarriären mellan intervjuare och respondenter. 

Ytterligare en risk med gruppintervju är att respondenter kan komma att tala 

samtidigt och vissa uttalanden kan då gå förlorade.  

Vid denna intervju utgörs respondenterna av invandrade som har begränsad eller 

ingen färdighet i svenska språket. Då intervjuare och respondenter inte delar ett 

gemensamt språk som alla parter kan förstå och använda förekommer en 

språkbarriär. Därav deltar även tolk vid intervjun som bistår med att översätta vid 

behov. Användandet av tolk underlättar kommunikationen men kan även bidra till 

ännu större risk att vissa uttalanden går förlorade ifall fler pratar samtidigt, 

eftersom tolken både måste lyssna och översätta. Samtliga risker har övervägts 

och bedömningen har gjorts att intervjuformen är fördelaktig för denna 

utprovning, eftersom möjligheten till diskussioner potentiellt kan ge en djupare 

inblick i hur respondenterna associerar och resonerar kring illustrationerna. 
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2.3.1 Datainsamling 

Under intervjun får respondenterna titta på ett urval av illustrationer från 

informationsmaterialet. Illustrationerna visas en och en, och för varje bild ställs 

frågan ”Vad tänker ni när ni ser den här bilden?”. Ytterligare bildstöd finns 

tillgängligt för respondenterna i form av en översikt över tvättstugans utrustning, 

så att de kan peka ifall de inte minns eller kan namnet på en viss utrustning.  

Intervjun dokumenteras genom anteckningar, där även respondenternas gester och 

interaktion med varandra noteras. Det skulle kunna vara fördelaktigt att göra en 

noggrannare dokumentering för en mer korrekt återgivelse av respondenternas 

uttalanden. Att dokumentara genom ljudupptagning eller film skulle kunna 

erbjuda en mer detaljerad dokumentation. Eftersom intervjuaren inte har färdighet 

i respondenternas modersmål skulle en inspelning innebära att materialet måste 

transkriberas och översättas av en tolk för att kunna användas. Det finns inte 

tillgång till en sådan resurs för detta projekt och inspelning som dokumentations-

metod har uteslutits av praktiska själ. Detta är inte något som skadar resultatet då 

denna intervju utgör en första utprovning där fokus är att identifiera allvarliga 

brister i illustrationerna. Anteckningar och stöd av tolk under intervjun bedöms 

som tillräckligt för att fånga upp den data som behövs. 

2.3.2 Bearbetning och analys 

Anteckningarna från intervjun renskrivs i flödestext i form av en kronologisk 

berättelse. Vidare bearbetas denna information genom en analys av hur väl 

respondenternas tolkning av illustrationerna samstämmer med den avsedda 

betydelsen. Detta för att ta reda på vilka illustrationer som fungerar och vilka som 

behövs bearbetas. 

2.3.3 Urval 

Utprovningen genomförs med sex personer som invandrat och som befinner sig i 

början av sin SFI-utbildning. Valet att gå via SFI är att komma åt invandrade som 

ännu inte hunnit lära sig så mycket svenska, vilka till hög grad kan representera 

den primära målgruppen. Urvalet av individer sker utifrån de studenter som finns 

på plats i SFI:s lokaler vid intervjutillfället, och som frivilligt vill delta. Samtliga 

respondenter som valts talar samma modersmål, vilket underlättar diskussion dem 

emellan under intervjun.  

De illustrationer som ingår i utprovningen är ett urval som representerar 

materialets bredd rörande de olika typerna av illustrationer som materialet 

innehåller. Fokus ligger dock på instruerande illustrationer som visar på 

aktiviteter, samt varningar och uppmaningar. Detta för att instruerande, 

uppmanande och varnande illustrationer avser bidra till någon form av handling. 

Missförstånd kopplade till dessa kan ses som mer allvarliga eftersom det kan leda 

till felanvändning, oavsiktligt regelbrott och i värsta fall skador på person eller 

utrustning. 
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2.4 Etiska aspekter 

Denna studie tar hänsyn till de fyra kraven rörande etik: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 

131-132). Ett starkt fokus läggs på att skapa tillit och trygghet hos de boende och 

de SFI-studerande som intervjuas, eftersom den existerande språkbarriären mellan 

intervjuare och respondent kan orsaka missförstånd och osäkerhet. 

Respondenterna i denna undersökning har informerats både skriftligt och muntligt 

om undersökningen. Bryman (2011) skriver att enligt informationskravet ska 

personer som berörs av undersökningen informeras om undersökningens syfte och 

vilka moment som ingår, samt att deltagande är frivilligt (Bryman, 2011, s.131). 

Då merparten av respondenterna i denna studie är invandrade med varierade 

färdigheter i svenska språket är det extra viktigt att informationen är enkel och 

tydlig. För att förebygga missförstånd har principer för lättläst applicerats vid 

utformningen av den skriftliga information respondenterna har tagit del av. 

Informationen som respondenterna får om undersökningen innehåller även 

information om hur materialet från intervjun ska användas. Bryman (2011) 

beskriver att nyttjandekravet handlar om att den information som samlats in 

endast får användas i forskningsändamålet (Bryman, 2011, s.132). Med hänsyn till 

eventuella språkbarriärer har extra noggrannhet tillägnats säkerhetsställning av att 

deltagarna förstått all information om studien och nyttjandet innan samtycke. 

Detta genom att de givits flera tillfällen att ställa frågor i samband med intervjun, 

samt att de har erbjudits möjlighet att vid behov återkomma med frågor i 

efterhand. Bryman (2011) skriver att samtyckeskravet handlar om att deltagare i 

en undersökning själva ska få bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011, 

s.132). Samtliga respondenter deltar frivilligt. Lagledarna och de boende har 

godkänt både muntligt och skriftligt. SFI-studenterna har endast godkänt muntligt, 

vilket anses tillräckligt då inga kontaktuppgifter tagits i samband med 

utprovningen. Bryman skriver att konfidentialitetskravet handlar om att 

personuppgifter och känslig information om deltagarna i undersökningen inte 

hamnar i orätta händer och därmed skada den intervjuade (Bryman, 2011, s.132). 

Detta är en faktor som kan påverka respondenternas tillit till undersökningen och 

därmed viljan att delta. Respondenterna har givits löfte att deras namn och 

kontaktuppgifter inte kommer att delas med en tredje part och att deras identitet 

kommer att vara dold i denna rapport. 

Då studien inte avser beröra privat information har inga frågor ställts om 

deltagarnas privatliv, exempelvis rörande familjen, hälsa och relationer. Om 

respondenten själv väljer att delge privat information ställs inga följdfrågor som 

uppmuntrar vidare fördjupning. Då studien inte syftar till att söka specifika 

individer som orsakar problem i tvättstugan har inga följdfrågor ställts som kan 

uppfattas som riktade mot respondentens egna misstag och fel. Om respondenten 

själv väljer att berätta om när denne gjort fel, avsiktligt eller oavsiktligt, ställs inga 

följdfrågor för vidare fördjupning. Information rörande personer och platser som 

kan kopplas till en person exkluderas. 
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3 Teori 

Denna uppsats lutar sig mot teorier inom interkulturell kommunikation, semiotik, 

perception, lättläst, samt kommunikationsplanering. Dessa områden innefattar mer 

än vad som berörs i detta avsnitt, men har här begränsats till sådant som rör kultur 

och kulturens påverkan på hur visuell information uppfattas. 

3.1 Interkulturell kommunikation 

Området för interkulturell kommunikation är inte är så väl utforskat. Larson 

(2010) anger rädsla för att göda rasism som ett själ till att området inte utvecklas, 

särskilt efter andra världskriget då generalisering och klassificering av kulturer 

blev ett känsligt ämne (Larsson, 2010, s. 61-62). Enligt Larsson är det viktigt att 

öppna upp för vidare forskning inom ämnet och skriver att: ”Fortsatt okunskap 

och avsaknad av uppmärksamhet rörande ämnesområdet kan leda till ökad 

spridning av stereotypa föreställningar om kulturer, och det kan få allvarliga 

konsekvenser.” (Larsson, 2010, s. 194-195). Globaliseringen håller på att förändra 

hur vi definierar kulturer. Eftersom människor idag med stor frihet rör sig mellan 

nationer ökar förekomsten av interkulturella möten. Därav menar Larsson (2010) 

att ökad kunskap om och förståelse för interkulturell kommunikation blir allt 

viktigare (Larsson, 2010, s. 18). Att fortsätta koppla kultur till nationell- och 

etnisk tillhörighet kan generera fördommar och Larsson anser att en mer klar 

definition av begreppet kultur och de variationer en kultur kan innefatta skulle 

vara ett bättre alternativ än föråldrade begrepp som nationalkultur (Larsson, 2010, 

s. 179). Inom området Interkulturell kommunikation talar man numer om kulturell 

identitet över de äldre mer kulturgeneraliserande begreppen. Att identitet är en 

social konstruktion är något som enligt Larsson (2010) tagit fäste i den nutida 

forskningen inom interkulturell kommunikation, och beskriver att den kulturella 

identiteten formas genom den kommunikation som sker inom en kultur (Larsson, 

2010, s. 74). 

3.1.1 Kommunikation genom språk 

När man talar om nationell- och etnisk kultur utgör ofta språket ett gemensamt 

drag, även om variationer i språket kan förekomma. Hedencrona och Kós-Dienes 

(2003) skriver att språk är viktigt för kulturen och kulturen för språket. 

Associationer och tankemönster kopplade till ord påverkas av kulturen och 

kulturen påverkas av förändringar i språket. Genom att studera språket kan man 

enligt författarna förstå mycket av kulturen som är knuten till det (Hedencrona 

och Kós-Dienes, 2003, s. 19-21).  

När det gäller språk och skillnader i hur språk används inom olika kulturer tar 

Allwood (1985) bland annat upp ordförråd och fraseologi. Båda återspeglar de 

värderingar och attityder man inom kulturen haft behov av att kommunicera. Till 

exempel har människor som bor där det finns mycket snö fler ord för att skilja på 

olika sorters snö än dem som bor där sö är sällsynt. Allwood skriver att 

förståelseproblem kan uppstå mellan människor från olika kulturer om de har 



 

14 av 61 

olika förväntningar rörande vilka nyanser man bör kunna utrycka sig med. 

Missförstånd och förståelseproblem kan också orsakas av fraser som utrycker 

värderingar och förhållningssätt vilka är specifika för en viss kultur, som 

ordspråk. Dessa är svåra för människor i andra kulturer att förstå om de saknar 

insikt i de bakomliggande värderingarna (Allwood, 1985, s. 6-7). Allwood tar 

även upp grammatik. Hur vi bygger meningar i språket skiljer sig också mellan 

olika kulturer. Till exempel i vilken ordning vi placerar subjektet, verbet och 

objektet i en mening. I svenskan placeras de i följden: subjekt – verb – objekt, 

medan de i arabiskan placeras i följden: verb – subjekt – objekt (Allwood, 1985, s. 

7-8). 

3.1.2 Problem rörande förståelse och tolkning 

Kommunikation kan betraktas utifrån två huvudsakliga perspektiv: sändarens och 

mottagarens. Sändaren producerar och kommunicerar ett budskap som mottagaren 

tar emot och tolkar. Allwood (1985) skriver att mottagarens förståelse kräver 

medvetenhet då denne måste placera informationen i ett meningsfult 

sammanhang. Det gör att mottagaren redan behöver ha lite kunskap lagrad som 

utgör sammanhanget. Kunskap och erfarenheter som människor inom samma 

kultur delar utgör en gemensam grund för förförståelse. En gemensam 

förförståelse förenklar kommunikation mellan individer eftersom delar av 

informationen är underförstådd och därmed endast behöver antydas. I ett möte 

mellan människor från olika kulturer som saknar gemensamma uppfattningar, 

värderingar och normer finns inte denna gemensamma grund. Kommunikationen 

behöver då innefatta klargöranden och bakgrundsinformation för att skapa denna 

gemensamma grund. Allwood klargör att utgångpunkten för ömsesidig förståelse i 

en tvärkulturell kommunikationssituation i grunden är dålig och endast kan 

förbättras genom en känslighet för var risker till missförstånd kan ske, samt en 

öppenhet för att lära sig om andras kultur (Allwood, 1985, s. 8-10).  

Under en kommunikationssituation samspelar den sakliga förståelsen 

kontinuerligt med attityd- och känslomässiga reaktioner i en växelverkan 

(Allwood, 1985, s. 10). Allwood beskriver att vi reagerar känslomässigt dels mot 

innehållet och dels mot sändaren. Dessa reaktioner sker huvudsakligen med en låg 

grad av medvetenhet vilket gör dem svåra att kontrollera. Förhastade emotionella 

reaktioner kan därför leda till missförstånd i tvärkulturell kommunikation, vilka i 

värsta fall kan leda till osämja och konflikt (Allwood, 1985, s. 10, 20). Enligt 

Allwood färgas emotionella och attitydmässiga reaktioner av individens 

biologiska natur och den miljö och uppfostran denne växt upp med. Vissa 

attityder och känslomässiga reaktioner kan enligt Allwood bli dominerande inom 

en viss kultur och utgör reaktionsmönster och beteenden som kan ses som 

utmärkande inom den kulturen (Allwood, 1985, s. 8-10). 

Stereotypa uppfattningar är något som Hedencrona och Kós-Dienes (2003) tar upp 

som en orsak till missförstånd mellan människor från olika kulturer. De menar att 

onödiga kulturkrockar ibland skapas av att man har stereotypa uppfattningar om 

hur människor från en viss kultur är och beter sig. Det kan leda till att man 
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obefogat beter sig annorlunda mot dessa människor och skapar negativa 

stämningar under kommunikationen. Författarna betonar vikten av inte 

generalisera. Man kan inte utgå från att till exempel alla italienare beter sig lika 

även om de har vissa drag gemensamma genom sin kultur. Variationer 

förekommer på flera olika nivåer och man bör inte låsa sig vid stereotyper, 

eftersom det kan skapa onödig friktion i möten med människor från andra 

kulturer. (Hedencrona och Kós-Dienes, 2003, s. 31-33) 

För att förhindra vissa problem vid interkulturell kommunikation är det enligt 

Allwood (1985) lämpligt att utgå från kommunikationssituationen och analysera 

varför missförstånd och konflikter uppstår. Det kräver dels en medvetenhet om 

skillnader mellan de kommunicerande kulturerna och dels en öppenhet och 

hänsyn för misstag. Det är enligt Allwood även viktigt att inte bara fokusera på 

skillnader utan även se till likheter vilka potentiellt kan utgöra en gemensam 

grund för förståelse. En annan viktig aspekt Allwood tar upp är vilja och empati. 

Utan en viss empati och vilja till anpassning leder inte ökade insikter om 

kulturmönster nödvändigtvis till en ökad förståelse. (Allwood, 1985, s. 25-26) 

3.2 Semiotik 

Semiotik handlar om hur mäniskan uppfattar och tolkar tecken, och innefattar 

även icke-språkliga aspekter. Då denna studie fokuserar på kulturella och 

språkliga skillnader mellan kommunicerande parter via ett tryckt medium har en 

avgränsning gjorts till aspekter av semiotik som rör kulturell påverkan på hur 

tecken tolkas. 

3.2.1 Tecken 

När vi kommunicerar med varandra använder vi oss av olika tecken. Ett tecken är 

något som står för något annat än sig självt (Fiske 1997, s.34). Inom semiotiken 

utgörs tecknet av till exempel en fysisk signal, ett ljud eller en bild. Dessa tecken 

kan ha olika innebörd för olika individer, vilket kan bli extra tydligt i 

interkulturella möten. Fiske (1997) skriver att betydelsen av tecken är inlärda 

genom den kultur man lever i, och lika så den mentala föreställningen av det 

objekt tecknet representerar. Därav förekommer ofta skillnader i tolkning och 

betydelse av tecken mellan människor med olika kulturell bakgrund. Kulturen är 

dock inte helt avgörande. Även om det finns en gemensam överenskommelse 

inom en kultur så förekommer även individuella variationer, utifrån individuella 

erfarenheter och referensramar. (Fiske, 1997, s.62-67).  

Det finns olika teckenkategorier utifrån förhållandet mellan tecknet och objektet. 

Fiske (1997) tar upp de tre kategorierna ikon, index och symbol vilka utvecklades 

av Pierce. Ikonen liknar objektet till utseende, index har ett direkt fysiskt samband 

med objektet i verkligheten, och symbolen har ett samband med objektet som 

bestäms av konventioner (överenskommelser). Fiske betonar att dessa kategorier 

inte är separerade från varandra utan att ett tecken kan tillhöra flera av 

kategorierna samtidigt. Pierces kategorisering fokuserar på förhållanden mellan 
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tecknet och objektet i form av utseende och fysiskt samband. Fiske (1997) skriver 

även om Sassure vilken huvudsakligen intresserade sig för symbolen och 

fokuserade på förhållandet mellan tecknets fysiska form och den mentala 

föreställningen (Fiske, 1997, s.69-72). Sassure använder termerna godtycklighet, 

ikonisk, motivation samt begränsning. Ett godtyckligt tecken är mer abstrakt till 

sin form och liknar inte objektet (motsvarande Peirces symbol), medan ett 

ikoniskt tecken mer eller mindre ser ut som objektet (motsvarande Peirces ikon). 

Ju mer ikoniskt tecknet är desto mer motiverat är det, och ju mer godtyckligt det 

är desto större vikt har konventioner för förståelsen av det (Fiske, 1997, s. 76-82). 

Konvention är en överenskommelse mellan andvändarna om tecknets betydelse, 

vilka är inlärda dels genom kultur och dels genom erfarenheter. Konventioner är 

nödvändiga för förståelsen av tecken och tecken som inte har en konventionell 

dimension kommunicerar inte, då det inte har en bestämd betydelse (Fiske, 1997, 

s. 80-86). 

3.2.2 Koder 

Koder är system i vilka tecken organiseras. Fiske (1997) skriver att systemen styrs 

av regler som är gemensamt godkända i ett samhälle, och därmed betonar 

kommunikationens sociala dimension (Fiske, 1997, s. 91). I koppling till den 

sociala dimensionen kan vi skilja på olika typer av koder som spelar olika roller 

inom samhället och kulturen. Fiske (1997) tar bland annat upp skillnaden mellan 

utvecklade- och begränsade koder vilka definieras av kodens natur, samt breda- 

och smala koder vilka definieras av publikens natur. Den begränsade koden är 

enkel och konkret. Den kännetecknas av ett mindre ordförråd och samspelar med 

ickeverbala koder. Den breda koden har mycket gemensamt med den begränsade 

då den är enkel och omedelbart tilltalande, samt gemensam för en masspublik 

Både breda koder och begränsade koder är socialt orienterade och vädjar till 

gemenskap (Fiske, 1997, s. 98-107). Den utvecklade koden är mer komplicerad 

och abstrakt. Den innefattar ett brett ordförråd och tonar ner ickeverbala koder, 

ofta förekommande inom gemenskaper med hög bildning. Den utvecklade koden 

har mycket gemensamt med den smala koden, vilken riktar in sig till en specifik 

publik och påverkas av intellektuella erfarenheter. Den smala koden är 

individorienterad och publiken förväntar sig skillnader mellan dem själva och 

kommunikatören och väntar sig bli berikade av kommunikationen (Fiske, 1997, s. 

98-107). Fiske betonar att dessa olika koder inte ersätter varandra utan att 

samhället behöver så väl begränsade- och breda koder som utvecklade- och smala 

koder (Fiske, 1997, s. 98-103).  

Alla koder förlitar sig på konformitet och ömsesidig användning. En 

överenskommelse för hur koderna används kan uppstå på olika sätt. Fiske (1997) 

tar upp tre olika sätt för hur denna överenskommelse uppstår: konventioner, 

uttryckligt avtal samt ledtrådar i texten (Fiske, 1997, s. 107). Konventioner är 

oskrivna förväntningar som inte är angivna och som utgörs av gemensamma 

erfarenheter inom en kultur. De ligger nära det som är bekant och förenklar 

avkodning samt bekräftar gemenskapen. Konventioner ger upphov till 

förväntningar och framkallar likriktning och bristande originalitet, vilket kan 
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resultera i motstånd mot förändring. Konventioner är även ospecificerade och 

öppna för förändring och utveckling, vilket innebär att betydelser kan skifta med 

tiden. När mottagaren kommer från en annan kultur (eller subkultur) än 

avsändaren kan så kallad aberrativ avkodning ge upphov till en annorlunda 

tolkning av tecknet än vad som ursprungligen avsågs. Det är ett resultat av att 

olika koder används vid kodning och avkodning. Detta är enligt Fiske främst ett 

problem med ikoniska koder (Fiske, 1997, s.108-111). Godtyckliga koder är 

symboliska och har en överenskommen och erkänd betydelse genom uttryckligt 

avtal. De är statiska och stängda, och dess betydelse kan endast förändras om så är 

uttryckligt överenskommet. Den godtyckliga koden påverkas inte av kulturella 

skillnader och någon aberrativ avkodning kan inte ske (Fiske, 1997, s. 111-112). 

Estetiska koder är nya koder som är unika och ännu inte allmänt accepterade. De 

varierar stort och påverkas avgörande av kultur, vilket gör att aberrativ avkodning 

är det normala. Estetiska koder kan bryta mot konventioner men innehåller ofta 

ledtrådar för hur den ska tolkas, och kan ge upphov till nya konventioner (Fiske, 

1997, s. 112-114). 

3.3 Perception 

Hur vi visuellt uppfattar vår omgivning har dels att göra med hur ögat registrerar 

det vi ser och dels hur vår hjärna registrerar, tolkar och lagrar den visuella 

informationen. Detta sker genom två grundläggande processer: Bottom-up 

respektive Top-down. Ware (2008) beskriver att Bottom-up processen handlar om 

att vi betraktar något, som uppfattas av ögat och vidare av hjärnan där neuroner 

stimuleras och hjärnan registrerar det vi ser. Denna process sker automatiskt och 

ofta omedvetet. Top-down processen styrs däremot av hjärnan då vi söker efter 

något. Hjärnan har en mental bild av det vi söker och stimmulerar neuroner som 

är känsliga för former och färger som motsvarar det vi söker. Det gör att vi 

snabbare hittar det vi söker eftersom hjärnan snabbt sållar bort intryck som just då 

är irrelevanta (Ware, 2008, s. 10-14). Men det är inte bara motiverad sökning efter 

en viss information som gör oss känsliga. Det finns inbyggd grundläggande 

känslighet för vissa saker, till exempel konturer och linjer. 

Ware (2008) skriver att den mänskliga hjärnan har lätt för att upptäcka och 

identifiera konturer. Ju högre kontrasten är mellan konturen och omgivande ytor 

desto tydligare och mer lättuppfattad är konturen. Det gör att linjebilder är mycket 

effektiva för att förmedla visuell information. (Ware, 2008, s. 46-50). Vertikala 

och horisontella riktningar på linjer och former är något vi enigt Ware (2008) 

reagerar extra starkt på. Vi kan lättare avgöra om en linje är horisontell eller 

vertikal än att avgöra om linjen lutar furtiofem grader. Denna starka känslighet 

gör att vi snabbt upptäcker om en linje inte är helt vertikal eller horisontell, eller 

om det fins en förskjutning mellan närliggande linjer som är vertikala eller 

horisontella. Enligt Ware är en anledning till denna känslighet att det moderna 

samhället innehåller många vertikala och horisontella linjer, och att den höga 

exponeringen gör oss extra känsliga (Ware, 2008, s. 57-58). Även om det 

förekommer en skillnad i känsligheten för vertikala och horisontella linjer mellan 
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människor som lever i städer och människor som lever i naturen så menar Ware 

att skillnaden dock är marginell (Ware, 2008, s. 54).  

Hur lätt vi upptäcker konturer påverkas även av personliga erfarenheter och 

inlärda former. Men även om många former är bundna till individuella 

erfarenheter skriver Ware (2008) att det finns former som är mer universella. 

Universella former är simpla och uppfattningen är snabb då de inte kräver någon 

djupare bearbetning av hjärnan. Ju mer komplex formen är desto djupare 

bearbetning krävs och ju mer av individens erfarenheter används i processen att 

känna igen formen (Ware, 2008, s. 54-55). En annan faktor som underlättar 

igenkänning av former är hur bekanta vi är med den. Ware (2008) skriver att vi 

känner igen former lättare om vi betraktar dem ur ett bekant perspektiv, och 

menar att vid drastiska perspektivförändringar uppträder svårigheter i att känna 

igen redan bekanta objekt. Vår förmåga att känna igen objekt är dock flexibel och 

hanterar distorsioner till en viss grad (Ware, 2008, s. 108-110). Igenkänning 

påverkas även av logiska samband i objektets form. Ware tar upp att vår hjärna 

reagerar på och känner igen objekt delvis utifrån hur dess delar sitter samman, 

vilket gör att vi lättare känner igen ett objekt om vi kan se hur alla delar sitter 

ihop. Inom design är det enligt Ware att föredra att visa objektets 

anslutningspunkter, eftersom objektet då kan uppfattas korrekt snabbare (Ware, 

2008, s. 110-112). 

En annan sak som är mycket viktig att tänka på inom design är färg. Ware (2008) 

skriver bland annat om symbolisk färganvändning och vikten att vara medveten 

om olika färgers betydelse, till exempel rött som är en stopfärg. Betydelser av 

färger är dock inte universella, utan kan variera mellan olika kulturer. Ware tar till 

exempel upp sorgefärg. I västvärlden är svart sorgefärgen, medan i Kina är det 

vitt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på sådana skillnader när man 

använder färger i design som ska läsas inom andra kulturer eller flera olika 

kulturer (Ware, 2008, s. 84). 

3.4 Lättläst 

Lättläst är en form av text som är förenklad för att inkludera människor som av 

någon anledning inte kan ta till sig en normal eller svår text. Det kan till exempel 

handla om människor med kognitivt nedsatt förmåga eller människor med dyslexi. 

Människor med annat modersmål än det texten skrivs på är också en grupp som 

behöver lättläst, eftersom de inte kan det aktuella språket till fullo. Enligt Sundin 

(2007) är invandrade en av de största grupperna med läsproblem i Sverige, och 

menar att en tredjedel av dem inte klarar att läsa och förstå viktiga informations-

texter i samhället. Färdigheten varierar från individ till individ och beror på hur 

länge de vistats i Sverige, och huruvida de fått utbildning i svenska eller inte 

(Sundin, 2007, s. 29). Oavsett vem man skriver en lättläst text för är det viktigt att 

fokusera på kärnan och att vara tydlig i förmedlingen av budskapet. Sundin (2007) 

skriver att utfyllnad bör undvikas och ett rakt och direkt språk med enkla ord är att 

föredra. Enligt Sundin ska lättläst text vara kort, väldisponerad, innehålla vanliga 

ord, konkreta exempel och mycket bakgrundsinformation. Graden av lättläst bör 
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justeras efter behovet hos läsaren. Sundin betonar att när målgruppen är avgränsad 

till personer med en specifik typ av begränsning i läsförmåga bör formen och 

innehållet i texten anpassas för just den målgruppens behov (Sundin, 2007, s. 85). 

3.4.1 Att skriva för personer med annat modersmål än svenska 

När det gäller läsare med annat förstaspråk än svenska är det viktigt att tänka på 

att de kanske inte har samma förförståelse eftersom de inte har samma 

erfarenheter. Sundin skriver att dessa läsare ofta behöver hjälp med förkunskaper 

och att få sammanhang förklarade. Det behöver även hjälp med ordförklaringar då 

de har ett begränsat ordförråd när de börjat lära sig språket. Invandrade är dock 

ofta villiga att lära sig nya ord och det är därför bättre att ha med dem, och 

förklara i stället för att utesluta (Sundin, 2007, s.164-165). Sundin berättar om 

nyhetstidningen Sesam som riktar in sig mot läsare som invandrat och har annat 

modersmål än svenska. I tidningen förekommer en del svåra ord, då med 

tillhörande ordbeskrivningar, eftersom tidningen vill bidra till att utöka läsarnas 

ordförråd. Något som Sesam också arbetar mycket med är att presentera nyheterna 

i tidsföljd, för att bygga upp den ibland nödvändiga förförståelsen (Sundin, 2007, 

s.163-188). Det är enligt Sundin viktigt att vara rak, tydlig och konkret när man 

skriver för invandrade som håller på och lär sig svenska, och man bör vara 

försiktig med retoriska frågor då dessa ofta kan misstolkas som bokstavliga frågor 

(Sundin, 2007, s.164-165). 

3.4.2 Bilder och lättläst 

Bilder kan ibland fungera effektivt som stöd i läsningen när läsaren har behov av 

lättläst. Sundin (2007) beskriver att vissa läsare rentav behöver bilder för att förstå 

texten, särskilt dem som har kognitivt nedsatt förmåga. Förmågan att hantera 

abstraktion i bilder varierar mellan individer och typ av lässvårighet och Sundin 

rekommenderar att alltid utgå ifrån de svagaste läsarna inom målgruppen. Sundin 

skriver att man vid användning av bild tillsammans med lättläst text måste vara 

noggrann med att bilden berättar samma sak som texten, och på så sätt stärker 

texten. Bilderna måste också vara tydliga och konkreta för att förenkla tolkning, 

särskilt då målgruppen kan bestå av bland annat personer som även har svårt att 

läsa bild (Sundin, 2007, s. 142-144). 

3.5 Kommunikationsplanering 

Kommunikationsplanering innefattar många olika aspekter. I denna uppsats läggs 

fokus på beteenden och beteendepåverkan, eftersom problem i tvättstugorna är 

beteenderelaterade. 

Kommunikation är enligt Palm (2006) ett ganska svagt styrmedel om man vill 

påverka eller förändra beteenden. Kommunikationsåtgärder är sällan ensamt 

lösningen på ett problem, men är ofta ett kostnadseffektivt komplement till andra 

styrmedel (Palm, 2006, s. 17). Kommunikation kan i kombination med andra 

styrmedel användas som: förstärkning, komplement, alternativ, förankring eller 

legitimering. Som förstärkning kan kommunikation användas för att 
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uppmärksamma och förtydliga. Komplement kan bestå av exempelvis 

kommunikationskampanjer som bedrivs parallellt med fysiska förbättringar. 

Kommunikation som alternativ kan innebära kampanjer som uppmuntrar till ett 

viss beteende i stället för att genomföra en nedskärning. Förankring handlar om 

när till exempel en negativ förändring genom lagbeslut motiveras och försvaras 

innan genomförande, och legitimering innebär att försvara förändringen i 

efterhand (Palm, 2006, s. 18). 

En aspekt som påverkar hur information tas emot av mottagarna är normer. 

Normer är oskrivna och ofta outtalade regler vilka är överenskomna inom en viss 

grupp människor. Palm (2006) beskriver att normerna är själklara inom gruppen 

och brott mot gruppens normer kan bestraffas socialt genom exempelvis 

uteslutning. En företeelse som förekommer i koppling till normer är kollektiv 

ignorans, Kollektiv ignorans handlar om att merparten av de som ingår i en grupp 

följer en norm för att de felaktigt tror att det är en norm för den gruppen. Palm 

exemplifierar bland annat med tonårspojkars användande av ett rått och sexistiskt 

språk jämtemot tonårsflickor (Palm, 2006, s. 38-39). Beteenden är ofta djupt 

rotade och enligt Palm (2006) är det svårt att förändra en gruppmedlems beteende 

om förändringen går emot gruppens normer. Han menar att det allmänt är lättare, 

åtminstone i teorin, att förändra hela gruppens beteende än en enskild medlems. 

Men det är långt ifrån lätt att påverka en hel grupps beteende på en gång, och för 

att lyckas krävs att medlemmarna i gruppen är öppna för påverkan (Palm, 2006, s. 

38-39). 

Även om det är svårt att påverka beteenden beskriver Palm (2006, s. 42-44) 

mottagarens mentala avstånd till det önskade beteendet som en påverkningsbar 

egenskap. Han redogör för sju steg vilka bygger på varandra: 

1. Medvetenhet och intresse – Medvetenhet om att det finns ett 

problem. 

2. Kunskaper – Medveten och intresse kan finnas men kunskaper om 

hur problemet kan lösas saknas. 

3. Attityder – Kunskaperna om lösningen på problemet finns men 

personen har en negativ attityd gentemot en lösning på problemet. 

4. Intentioner – Attityden kan vara positiv men intensionen saknas då 

personen kanske inte tror att denne klarar att ändra beteendet. 

5. Handlingsutlösning – Även om intentionen att ändra beteendet 

finns är det inte säkert att personen ändrar sitt beteende. Det kan 

bero på att beslutet om att agera för förändring kräver mer mental 

energi än personen orkar investera. 
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6. Vidmakthållande – När ett önskat beteende har åstadkommits 

behövs upprepning för att det ska bli en ny vana. 

7. Att förhindra återfall – När önskat beteende blivit till en vana kan 

ibland medel behövas för att förhindra återfall till det oönskade 

beteendet.  

Palm (2006) beskriver att ämnets närhet till mottagarens intressen påverkar hur 

mottaglig denne är. Ämnen som rör en individs privatliv ökar relevansen och 

därmed intresset för mottagaren att ta till sig budskapet. Till exempel kan man 

berätta om en specifikt individs upplevelser med hög intimitet i stället för att visa 

statistik eller andra allmänna fakta. Historier om individer som målgruppen kan 

relatera till har större chans att dra till sig uppmärksamhet och få mottagaren att ta 

till sig budskapet. (Palm, 2006, s. 60-61). Utöver närheten till intressen spelar 

även den fysiska närheten och sammanhanget roll. Budskap som ska påverka ett 

beteende behöver enligt Palm (2006) utformas och placeras på ett sätt som hamnar 

tids- och rumsmässigt nära mottagaren och den handling man vill påverka, så 

kallad point of action display. För att använda point of action display är det viktigt 

att analysera och förstå situationen eller situationerna som utlöser det oönskade 

beteendet (Palm, 2006, s. 40). Vilken strategi som är lämplig vid kommunikation 

av ett budskap beror på vad man vill uppnå med den. Palm beskriver fyra olika 

budskapsstrategier för olika kommunikationsmål som är baserade på motagarens 

mentala avstånd till det önskade beteendet. Om kommunikationsmålet är 

kunskapsöverföring bör vad-information användas. Är målet att påverka attityder 

lämpar sig varför-information. När man vill påverka intentioner är vem-

information tillämpligt och för att skapa handlingsutlösning krävs hur-

information. Dessa strategier går att kombinera men det är viktigt att man vet vad 

målet är för att kunna uppnå en beteendepåverkan (Palm, 2006, s. 68-70). 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultat och analyser av egen empirisk data som samlats 

genom miljöobservationer och problemsökande intervjuer, vilken ligger till grund 

för gestaltningsarbetet. 

4.1 Observationer 

Observationer genomfördes för att ta reda på vilken utrustning 

Kommunfastigheters hyresgäster har tillgång till, och huruvida det förekommer 

variaitoner i utrustning mellan olika tvättstugor och mellan olika områden. Detta 

eftersom informationsmaterialet ska vara allmänt och fungera för tvättstugor i alla 

Kommunfastigheters områden. 

4.1.1 Resultat 

Här redogörs skriftligt vilken utrustning och information som finns i respektive 

tvättstuga. Skillnader och likheter lyfts fram med bildexempel från 

dokumentationen under 4.1.2 Analys (s. 23). 

4.1.1.1 Område A 

Tvättstuga 1 Tvättstuga 2 Tvättstuga 3 

Digitalt bokningssystem 

Har en tvättmaskin och en 

torktumlare, instruktioner för 

båda maskiner sitter på 

väggen. 

Har kallmangel 

Digitalt bokningssystem 

Har en tvättmaskin och en 

torktumlare, Instruktioner för 

båda maskiner siter på väggen. 

Har torkskåp utan synlig 

instruktion. 

Digitalt bokningssystem 

Tvättstuga med totalt fyra 

tvättrum som bokas separat.  

Tvättrum med torkskåp 

Har två tvättmaskiner och en 

torktumlare, instruktion för 

tvättmaskinerna finns på 

väggen. 

Har kallmangel och torkskåp, 

instruktion för torkskåp finns 

på maskinens dörr. 

Övrigt: En skylt med 

ordningsregler på väggen vid 

dörren. 

Tvättrum utan torkskåp 

Har två tvättmaskiner och en 

torktumlare (inga 

instruktioner) 

Tillhörande separat torkrum 

med fläkt, bruksanvisning 

finns på fläkten. 
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4.1.1.2 Område B 

Tvättstuga 1 Tvättstuga 2 Tvättstuga 3 

Bokas via papperslista. 

Har två tvättmaskiner och en 

torktumlare, instruktioner för 

båda maskiner sitter på 

väggen. 

Har kallmangel och torksskåp, 

instruktion för mangel finns 

på väggen. 

Regler för tvättstugan finns på 

väggen bredvid 

bokningslistan. 

Digitalt bokningssystem. 

Har två tvättmaskiner och en 

torktumlare, Instruktioner för 

båda maskiner siter på väggen. 

Har kallmangel och torkskåp, 

instruktion för mangel finns 

på väggen. 

Regler för tvättstugan finns på 

anslagstavlan. 

Bokningstavla 

Har två tvättmaskiner och en 

torktumlare, instruktioner för 

båda finns på väggen. 

Har kallmangel och torkskåp 

 

4.1.2 Analys 

Under analysen söks svar på fem frågor i syfte att synliggöra likheter och 

skillnader mellan utrustningen och informationen i tvättstugorna: 

Den första frågan är: Vilken utrustning finns i tvättstugorna? Summerat finns 

följande utrustning i tvättstugorna: tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, torkrum, 

kallmangel, samt tvättho. Vilka typer av utrustning som finns i respektive 

tvättstuga varierar. 

Den andra frågan är: Hur skiljer sig typen av utrustning mellan tvättstugorna inom 

samma område, respektive områdena emellan? Inom Område B förekommer inga 

skillnader i typer av utrustning i tvättstugorna. Samtliga tvättstugor som 

observerats i Område B har två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en 

kallmangel. Inom Område A förekommer tydliga skillnader där den tvättstugan 

med mest utrustning motsvarar tvättstugorna i Område B, och den minsta 

tvättstugan har en tvättmaskin, en torktumlare och en kallmangel. Minsta 

gemensamma nämnare är att samtliga tvättstugor har minst en tvättmaskin och 

någon form av torkutrustning. Skillnaderna mellan områdena är därav tydliga i att 

Område B har konsekvent utrustade tvättstugor, medan Område A innehåller stora 

variationer i den typ av utrustning som finns. 

Den tredje frågan är: Vilka variationer rörande modeller av maskiner och annan 

utrustning förekommer mellan tvättstugorna inom samma område, respektive 

områdena emellan? Det förekommer en låg grad av variation av modeller inom 

respektive område. Det finns vissa skillnader där någon maskin skiljer sig i 

modell från övriga och därmed även interaktionen. Till exempel finns en skillnad i 

modell på torktumlare i område A. Det förekommer även två olika modeller av 

tvättmaskin inom båda områdena. Mellan områdena skiljer sig fabrikatet på 

maskinerna och därmed även modell. 
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Bild 1- Modellskillnader i Område A, respektive Område B 

Den fjärde frågan är: Vilken information om regler finns i tvättstugorna och 

skiljer sig informationen mellan tvättstugorna inom samma område, respektive 

områdena emellan? Informationen om tvättstugans regler skiljer sig mellan de två 

områdena ur två aspekter: förekomst och form. I Område A, Tvättstuga 3, Rum 1 

finns en skylt om ordningsregler för städning som är rikt illustrerad, men inget i 

övriga tvättstugor i området. I Område B har Tvättstuga 1 och 2 en skylt om 

ordningsregler som är helt textbaserad. 

 

Bild 2 - Skillnad på regelinformation mellan Område A och Område B 

Den femte frågan är: Vilka instruktioner för utrustningen finns i tvättstugorna och 

skiljer sig informationen mellan tvättstugorna inom samma område, respektive 

områdena emellan? Instruktionerna för användning av utrustning skiljer sig 

mellan de två områdena huvudsakligen ur två aspekter: omfång och form. 

Instruktionerna i tvättstugorna på Område A har ett mindre omfång och är 
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huvudsakligen textbaserad, medan instruktionerna i tvättstugorna på Område B är 

mer omfattande och innehåller både illustrationer och text. 

 

Bild 3 - Skillnad i instruktioner till tvättmaskin mellan Område A och Område B 

4.2 Problemsökande intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att samla information om vilka problem som 

förekommer i de gemensamma tvättstugorna i Kommunfastigheters hyres-

områden. Detta för att få en överblick över vilka problem informationsmaterialet 

möjligen kan hjälpa till att förebygga. Två områdeslagledare från olika områden 

intervjuades för att få inblick i de anställdas perspektiv och tre boende 

intervjuades för att få inblick i användarnas/mottagarnas perspektiv. Då dessa 

individers identitet inte har någon relevans för studies resultat presenteras de här 

med anonyma betäckningar, och den data som samlats in redogörs på gruppnivå. 

Respondenterna är här fördelade i två grupper, Lagledare respektive Boende, och 

materialen har bearbetats separat från varandra. 

Materialet har bearbetats genom tematisering och redovisas i detta avsnitt i form 

av en summering av denna. Den fullständiga uppställningen från tematiseringen 

kan läsas i Bilaga 1. Information som inte berör tvättstugan eller som rör privatliv 

samt person och platsnamn har exkluderats på grund av konfidentialitet. Citat har 

använts för att lyfta fram respondenternas röst och förstärka intressanta 

uttalanden. Citaten utgörs huvudsakligen av respondentens utsagor, och 

intervjuarens frågor och uttalanden markeras i kursiverade parenteser: ”(I: …)”. 

4.2.1 Resultat 

Samtliga intervjuade benämns som respondenter. Under rubriken Lagledare avses 

lagledarna och under rubriken Boende avses de boende.  
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4.2.1.1 Lagledarna  

Lagledarna tar upp problem i tvättstugorna inom tre teman: felanvändning, hänsyn 

och sabotage. När det gäller felanvändning är överdosering av tvättmedel och 

sköljmedel ett problem, samt att vissa fyller på extra vatten i maskinerna. En 

respondent berättar att vissa boende tycker att maskinen tar in för lite vatten och 

att de därför fyller då på extra vatten genom tvättmedelsfacket. Respondenten 

beskriver att maskinerna av energi och miljösyfte är vattensnåla och att det extra 

vattnet gör att maskinerna slutar fungera. När det kommer till hänsyn säger en av 

respondenterna: ”Det stora problemet är att man tar varandras tider […]”. 

Respondenten menar vidare att dessa individer nonchalerar att tvättiden är slut 

och bara fortsätter tvätta på nästa pass. Den andra respondenten säger: ”[…] det är 

ju i princip ingen som städar i tvättstugorna efter sig som dom ska göra […]”. 

Enligt respondenten bryr de sig inte om hur det ser ut till nästa som ska tvätta. 

Sabotage är enligt den ena respondenten en ofta förekommande företeelse i 

området. Att maskiner och utrustning saboteras menar respondenten kan vara 

oavsiktligt och säger: ”[…] och sen är det ju rent sabotage på alla maskiner och 

det kan ju vara mycket med att man inte vet hur man ska använda det så att det är 

ju ett stort problem.”. Respondenten berättar även om att medvetet sabotage 

förekommer i form av inbrott. Enligt respondenten bryter sig vissa in i tvättstugan 

om den är låst, något som hänger ihop med det nya elektroniska bokningssystemet 

som endast släpper in dem som har bokat tvättid. 

Utöver specifika problem i tvättstugorna talar lagledarna även om genomförda 

åtgärder med avsikt att motverka vissa problem. Till exempel har elektroniskt 

bokningssystem introducerats i vissa tvättstugor vilket har reducerat bråk mellan 

boende i tvättstugan, samt hindrar boende från att tvätta på andras tider. En annan 

åtgärd för att förhindra tvättande om nätterna är installation av en timer som 

stänger av strömmen till tvättstugan efter klockan nio. 

4.2.1.2 Boende 

De boende har mycket de vill prata om och allt är inte fullt relevant för studien. 

De teman som inte är fullt relevanta har exkluderats ur denna summering på grund 

av en eller fler av följande anledningar: det ligger utanför fokus, det är mycket 

allmänna uttalanden som inte är kopplade till specifika problem, det förekommer 

redan inom de teman som redogörs i summeringen och är därmed överflödiga. 

Samtliga teman med tillhörande passager kan läsas i Bilaga 1. De teman som 

redogörs för här nedan är: förstå hur man gör, hänsyn, stöld, samt felanvändning. 

Rörande att förstå hur man gör talar de boende dels om att förstå hur man 

använder utrustningen och dels om att förstå informationen som finns om hur man 

använder tvättstugan. En respondent viste inte hur man använder utrustningen 

första gången denne tvättade i gemensam tvättstuga här i Sverige och säger:  

Det första gången det är så när man kommer jag vet inte vilken tid jag vill tvätta 

kläderna (I: Okej) och sen jag frågade någon personen kan hjälpa mig hur man 

startar. (Respondent B2, Bilaga 1) 
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En annan respondent berättar också om att lära sig hur man använder tvättstugan 

första gången i Sverige och säger: ”Nej det är inte svårt för att min man han kom 

före mig innan jag kom några månader och så han lärt sig litegrann […]” 

(Respondent B3, Bilaga 1). Respondenten tycker inte heller att det är något 

problem att förstå hur man använder själva tvättmaskinen eftersom denne använt 

tvättmaskin i sitt hemland. Utöver den egna förståelsen för hur man använder 

tvättstugan talar respondenterna även om andras förståelse. En respondent berättar 

om en annan boende som tvättade utan att boka tvättid för att denna tappat bort 

sin bokningsbricka, och inte visste hur man skaffar en ny. Samma respondent, 

vilken har bott på olika orter i Sverige, säger lite mer allmänt att det inte varit 

några problem i andra tvättstugor, utan bara i den nuvarande.  

Angående den information som finns om hur man använder tvättstugan utrycker 

respondenterna att den är tillräcklig och tydlig. De tar upprepat upp regeln att den 

som bokat en tid i tvättstugan måste börja tvätta inom tjugo minuter, annars får 

vem som helst ta den tiden efter de tjugo minuterna. På följdfrågan om det är svårt 

att förstå informationen svarar en respondent: ”Ja på mig det är inte svårt (I: Är 

det inte svårt för dig) nej men jag tror andra personer om du inte läst förut ditt 

hemland det är svårt om du använder…det är så.” (Respondent B2, Bilaga 1). 

Samma respondent påpekar även att bilderna som finns i tvättstugan gör det 

lättare att förstå hur man ska göra även om man inte kan språket. 

Hänsyn är temat de boende talar mest om. En respondent berättar en positiv sak 

rörande hänsyn. Att vissa väntar lite om man är någon minut sen, tills man hämtat 

sin tvätt, innan de går in och tvättar. Det tycker respondenten är bra. Därutöver 

talas det mest om negativa saker rörande hänsyn. Bristande respekt för tvättider 

återkommer flera gånger under intervjuerna. Två respondenter säger att andra 

bokar tider men aldrig kommer och tvättar, och då kan ingen annan kan boka de 

tiderna. Respondenterna tar även upp problemet med att andra tar deras tvättider. 

En av respondenterna har nu egen tvättmaskin i lägenheten och berättar om när 

tvättmaskinen i hemmet skulle bytas på grund av renovering: 

[…] dom ska byta på nåt annan tvättmaskin mindre eftersom renovera den blir 

mindre plats så jag gick ner och tvätta kläder och min tur jag har lagt nyckel och 

sen jag gick när jag lagt i tvätten jag kom tillbaka jag skulle lägga i 

torktumlaren och tvätta så någon tog dom blöta och lagt det så jag vänta nästan 

tjugo minuter ingen kom så jag lagt mina igen [mummel] så lagt mina så sen jag 

gick upp så jag gick ner så dom tog den igen så jag vänta alltså tjugo minuter 

ingen kom så jag blir jätteless och arg eftersom det är min tur (I: Dom har 

plockat ut din tvätt ur tvättmaskinen) ja (I: Stoppa dom i sin egen också) ja det 

min tur (I: Så bytte du tillbaka) aa (I: Så hände det igen) ja jag vänta jag vill 

veta vem som har gjort det (I: Mm) jag väntar tjugo minuter i två gånger ingen 

kommer…jag vet inte det är lite konstigt här i [platsnamn exkluderat] i alla fall. 

(Respondent B3, Bilaga 1) 

Även en annan respondent har råkat ut för en liknande händelse då denne bokat 

tvättid men att någon annan upprepat kastat ut tvätten på golvet för att tvätta sin 

tvätt. Respondenten berättar: 
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[…] till sist vad det en granne blev de arg när jag berättade så här han kom tog 

alla kläderna den som tvättade ut på gräsmattan han bara hon väntade tills på de 

personen ska komma men dom kom aldrig upp vet inte om dom kom vid fyra på 

morgonen och plockar upp tvätten här ute vi vet inte [skrattar till] men det blir 

så här sa att a men hallå då har du har din tvättid alltså kom den tvättid kom inte 

och ta min tid (I: Mm) och ändå ser jag min tvätt ut på flera gånger. 

(Respondent B1, Bilaga 1) 

Respondenten har själv talat med grannar som tar andras tvättider och säger att det 

då uppstår tjafs och bråk. 

Ytterligare ett problem rörande tvättider är att vissa inte respekterar att sista 

tvättiden för dagen är slut och tvättar sent på kvällen och under natten. 

Nattvättandet stör sömnen för en av respondenterna som berättar:  

Ja det var jättesvårt i tvättstugan men då om natten till exempel vi bor på sista 

våningen fast när dom tvättar klockan två tre på natten så man hör det låter 

torktumlaren och så tvättstugan när det tömma vatten och så när jag ligger på 

soffan och sova jag lägger en kudde i min mitt öra så den andra det går inte och 

jag skulle gå ner och stänga av den men jag vågade inte klockan två tre på 

natten (I: Mm) om det är någon här som så det går inte att man ska i alla fall och 

innan klockan sex den här dom har tid [pekar bort mot bokningstavlan på 

väggen] att det börjar klockan sex men ibland klockan fem halv fem dom börjar 

och tvättar kläder så det låter man ligger och sover så man vaknar tills den 

tvättmaskinen låta och torktumlaren så det går inte […]. (Respondent B3, 

Bilaga 1) 

Utöver bristande hänsyn för tvättider är även städningen ett problem. Två av 

respondenterna säger att det är smutsigt och att folk kastar sina sopor i tvättstugan. 

Enligt samma två respondenter luktar det ofta illa i tvättstugan. Den ena 

respondenten säger att även tvättmaskinen luktar illa ibland, och respondenten 

startar då maskinen tom först i några minuter för att den ska bli ren, innan denne 

tvättar sin tvätt. 

På temat hänsyn förekommer även ett sanitärt problem. Två av respondenterna 

uttalar att okända personer använder tvättstugan som toalett. En respondent 

berättar: 

[…] min dotter som du sett henne hon ju kom hon skulle torka hennes tröja hon 

ska åka iväg och sen när hon gick ner det är nån som bajsa här så hon gick hon 

bara spy och sa å så äckligt och sa nästan men vem som har gjort det i alla 

fall…jag vet inte det är…lite konstigt i alla fall […]. (Respondent B3, Bilaga 1) 

Även den andra respondenten talar om liknande upplevelser i samband med att 

denne vädrat i tvättstugan, och menar att det då är barn som klättrar in genom 

fönstret och bland annat gör sina behov i tvättstugan. 

Stöld är ett mindre tema som tas upp av de boende. En respondent har upprepat 

utsatts för stöld i tvättstugan och har fått så väl tvätt- och sköljmedel som sin tvätt 

stulen. Respondenten berättar: 
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[…] en gång jag tvätta min överkast dubbelsäng och så den första gång jag 

tvätta den så när jag kom ner och skulle lägga den i torktumlaren så hitta inte 

den (I: Överkastet var borta) ja överkastet (I: så någon tar alltså tvätt och 

tvättmedel) ja och sen jag hade också två täcke jag tvätta till mina barn en första 

gång jag tvätta en ny och en gammal inte så gammal fast i alla fall tvättat förut 

och sen jag gick ner jag skulle ta en från torktumlaren och lägga den andra i 

torktumlaren så jag hittar inte dom tog nya och lämna gamla (I: Dom lämnade 

andra) ja dom lämna gamla och dom tog nya det varje gång varje gång när man 

skulle tvätta så man fattar det hittar man inte eller fattas någonting så därför jag 

har beställt jag vill ha tvättmaskin hemma […]. (Respondent B3, Bilaga 1) 

Respondenten har givit upp och har genom hyresvärden skaffat tvättmaskin 

hemma i lägenheten, för att slippa bli bestulen. 

Felanvändning är också ett mindre tema som endast en boende tar upp. 

Respondenten berättar om en granne som tvättar sin tvätt med 

diskmaskintabletter. Respondenten har dels sett när det gjorts och dels tagit hand 

om resterna efter tabletterna i tvättmaskinen. Att försöka tala med grannen och 

förklara att tabletterna inte är för att tvätta kläder har inte hjälpt enligt 

respondenten, som själv tycker det är ett konstigt beteende. 

4.2.2 Analys 

Syftet med att intervjua både lagledare och boende är att undersöka olika 

perspektiv på problemen i tvättstugan. Sammanslaget har problemen som 

framkommit under intervjuerna primärt rört sig kring följande teman: hänsyn, 

felanvändning (förståelse för hur man gör), samt sabotage och stöld. Här ställs 

respondenternas uttalanden mot teorier om beteendepåverkan genom 

kommunikationsåtgärder, för att identifiera hur informationsmaterialet kan 

förväntas påverka problemen i tvättstugorna. 

Hänsyn är det tema som förekommer mest i intervjuerna med de boende, och är 

även ett tema som lagledarna tar upp. Bristande hänsyn berör de boende starkt, 

och kan leda till tjafs och bråk vilket skapar en allmänt dålig stämning bland de 

boende. Lagledarna känner till en del av problemen med bristande hänsyn och har 

vidtagit vissa åtgärder för att motverka dessa. Att förändra beteenden är dock 

svårt. Palm (2006) beskriver att egenskaper som bland annat livsstil, normer, 

grundläggande värderingar, personlighetsdrag och självbild är svåra att förändra. 

Den egenskap som enligt Palm går att påverka är mottagarens mentala avstånd till 

det önskade beteendet (Palm, 2006, s. 42). Dessa intervjuer har inte givit några 

konkreta svar på varför vissa av Kommunfastigheters boende inte visar hänsyn till 

sina grannar när det rör tvättstugan. Men utifrån det Palm (2006, s. 42-44) skriver 

om motagarens mentala avstånd till det önskade beteendet skulle problemen 

kunna tänkas rotas i bristande medvetehet och intresse, att den som inte visar 

hänsyn i tvättstugan helt enkelt inte är medveten om att det är fel. Det kan också 

rota sig i negativa attityder och/eller intentioner. Palm (2006) skriver att individen 

kan vara medveten om problemet men har en negativ attityd jämtemot en lösning, 

eller ha en positiv attityd men saknar intentionen att ändra sitt beteende (Palm, 
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2006, s. 42-44). Vissa av de boende som intervjuats berättar att de själva pratat 

med grannar som betett sig fel och förklarat att det inte är acceptabelt. I dessa fall 

har således grannen med ett dåligt beteende fått kunskap och medvetenhet om sitt 

dåliga beteende men har ändå inte ändrat på sig. 

Felanvändning är potentiellt något som informationsmaterialet kan påverka. Dock 

vilar möjligheten till beteendepåverkan även här på det Palm (2006, s. 42-44) 

skriver om mentalt avstånd. Om felanvändningen är medveten så finns redan 

medvetenhet och kunskap om hur utrustningen ska användas, men ambition 

och/eller intention att ända sig saknas. Ett exempel kan vara grannen som tvättar 

med diskmaskinstabletter, och fortsätter trots att denne fått förklarat för sig att det 

inte är bra för maskinen eller tvätten. I dessa fall upplevs det som att personen 

ifråga helt enkelt inte bryr sig. Ett tryckt informationsmaterial i form av en folder 

är lätt att avfärda och kasta i soporna och utgör därav en mycket svag påverkan på 

de individer som medvetet missköter sig eller använder utrustning fel. Däremot 

skulle informationsmaterialet kunna ha en positiv effekt på beteendet hos de 

mottagare som är villiga att ändra på sig men helt enkelt inte vet om eller förstår 

att de gör fel. Resultatet från intervjuerna ger inte mycket att gå på när det gäller 

felanvändning. Det är svårt att utifrån denna begränsade data bedöma hur pass 

omfattande just det problemet är, men intervjuerna bekräftar att problemet finns. 

Det är intressant att ingen av de intervjuade själva upplever det svårt att förstå hur 

man använder tvättstugan och dess utrustning, eller att informationen som finns är 

otillräcklig eller svår att förstå. Utifrån det kan man undra varför det behövs ett 

nytt informationsmaterial om nu den befintliga informationen är tillräcklig. Att de 

tre boende som intervjuats inte upplever några problem att förstå informationen 

behöver inte betyda att det stämmer. Respondenterna kanske inte vill erkänna att 

de inte fullt förstår, eller så kan det vara så att de tror att de förstår. Om 

respondenterna faktiskt förstår informationen rätt och det inte är svårt för dem så 

behöver inte det betyda att situationen är den samma för alla Kommunfastigheters 

hyresgäster. I intervjuerna berättar respondenterna om grannar som inte verkar 

förstå regler och instruktioner. Därav finns tecken som tyder på att den befintliga 

informationen kanske inte alltid når fram hela vägen. Eftersom dessa intervjuer 

endast utförs med tre boende är det svårt att få en helhetsbild av huruvida 

avsaknad av medvetenhet och/eller kunskap är en vanlig orsak till bristande 

hänsyn och felanvändning. Även om detta informationsmaterial till exempel inte 

kan avhjälpa problem orsakade av negativa attityder mot reglerna för tvättstugan 

så kan det finnas hyresgäster som skulle kunna hjälpas av tydligare information. 

Till exempel respondenten som berättar om att denne bad om hjälp första gången i 

en gemensam tvättstuga här i Sverige. Informationen som finns kanske inte är 

bristfällig utan snarare kan ses som otillräcklig för att nå ut till vissa subgrupper 

bland de boende. Till exempel dem som inte kan läsa svenska och inte har någon 

som hjälper dem. 

De problem som rör rent av brottsliga beteenden som stöld, avsiktligt sabotage 

och inbrott ligger utanför detta arbete. Eftersom denna typ av handlingar är 

avsiktliga kan inte ett tryckt informationsmaterial om tvättstugan förväntas få 
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dessa brottslingar på andra tankar. Temat kommer därför inte att behandlas vidare 

i denna uppsats. 
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5 Gestaltning 

Här redogörs gestaltningsprocessen för informationsmaterialet, från planering till 

utprovning. Avsnittet inleds med planering av struktur, vilket följs av planering av 

illustrationerna samt skisser. Därefter presenteras illustrationerna innan 

utprovning, följt av utprovning, och slutligen justeringar utifrån resultatet från 

utprovningen. 

5.1 Planering 

Gestaltningsarbetet inleds med en planering av informationsmaterialets innehåll 

och struktur. Syftet är att bygga upp ett logiskt berättarflöde som hjälper 

mottagaren att ta till sig informationen, samt skapa en överblick inför planeringen 

av illustrationerna. Den första versionen av planeringen görs i form av ett grovt 

textmanus som kort beskriver vilket innehåll som ska ingå och i vilken ordning. 

 Introduktion – En introduktion i foto och text som sätter en ton av 

gemenskap och trivsel (kommer inte att ingå i detta projekt men 

räknas med då det är ett grepp uppdagsgivaren generellt använder i 

sina informationsmaterial). 

 Tillgänglig utrustning – En visuell överblick över tvättstugans 

utrustning, likt en pekbok. Utrustning som presenteras här är: 

tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, torkrum med fläkt, kallmangel, 

samt tvättho. 

 Boka tvättid – Information om bokning av tvättpass. 

o Bokningssystem – En kort beskrivning av de tre olika typerna 

av bokningssystem som finns i Kommunfastigheters olika 

områden: Papperslista, bokningstavla (för nyckelcylindrar) och 

digitalt system.  

o Regler för tvättpassen – Lista över reglerna som gäller för 

tidsbokning: max två pass åt gången, påbörja tvätt inom 20 

min, endast tvätta på de pass du själv bokat, inte tillåtet att 

tvätta efter kl. 21:00. 

 Tvätta i tvättstugan – Information om hur man använder 

utrustningen med mera. 

o Tvättråd – Information om: Var man hittar tvättrådslappen, 

vilka de vanligaste svenska tvättrådssymboler är med 

hänvisning till vidare läsning på internet, kortfattad 

genomgång av vad man tvättar i vilken temperatur, bra att veta 

om speciella material. (Var man hittar tvättrådslappen och Bra 

att veta om speciella material exkluderades då det är 

överflödiga) 
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o Tvätta – Information om: anvisning till att följa tvättråden, tips 

om att tömma fickor och vända plagg ut och in samt att sortera 

i högar, beskrivning av fördelar med miljö- och allergivänliga 

tvättmedel, anvisning om att endast använda pulvertvättmedel 

och att dosera rätt, information om hårdhet på vattnet, 

uppmaning om att inte fylla på extra vatten i tvättmaskinen, 

uppmaning om att inte tvätta mattor i tvättmaskinen. (Allergi 

nämns endast, då miljöaspekten är av högre relevans) 

o Torka – Information om: hänvisning till plaggens tvättråd om 

torkning, praktiskt tips rörande torktumlaren om känsliga tyger 

som inte ska torktumlas, praktiskt tips rörande torktumling om 

att lämna rörelseutrymme i torktumlaren för snabbare torkning, 

praktiskt tips rörande torkskåp och torkrum om att många 

kläder mår bäst av att hängas. 

o Mangla – Information om: exempel på textilier som är bra att 

mangla, praktiskt tips om att släta ut tyget när man manglar, 

uppmaning om att inte dra i tyg eller mangelduk utan låta 

mangeln jobba i sitt tempo, uppmaning om att bara mangla i 

mangelns framåtläge, varning om klämrisk. (uppmaning om att 

endast mangla i framåtläget kom inte med då fokus lades på 

varning för klämrisk, som är viktigare) 

 Städa – Information om hur man städar tvättstugan och 

utrustningen efter sig, samt uppmaning om att göra det. 

o Tvättmaskiner – Information om: att se till att trumman ska 

vara tom och ren, att göra rent tvättmedelsfack, att torka av 

maskinen utvändigt. 

o Torktumlare – Information om: att trumman ska vara tom och 

ren, att ludd tas bort ur luddfilter, att torka av maskinen 

utvändigt. 

o Torkskåp – Information om: att skåpet ska vara tomt och rent, 

att luddfilter ska tömmas, att skåpet ska torkas av. 

o Torkrum – Information om: att rummet ska vara tomt och rent, 

att luddfilter ska tömmas. 

o Bänkar och tvättho – Information om: att tvättho ska rengöras, 

att bänkar ska torkas av. 

o Golv – Information om: att golvet ska sopas samt moppas. 

o Övrigt/Annat – Information om: att kranar ska stängas av, att 

maskiner ska stängas av, att lampor ska släckas, att dörren ska 

stängas och gå i lås. 
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 Tvättstugeregler – En kort summering av reglerna i tvättstugan för 

överblick, upprepning och förtydligande. 

 Felanmälan – Kort information om hur man felanmäler och varför 

det är bra att göra det. 

 Kontaktuppgifter – Kontaktuppgifter till Kommunfastigheter för 

de ärenden som boende kan behöva göra rörande tvättstugan. 

 Länklista – En länklista till fördjupande information om tvätt och 

klädvård på internet där de boende kan söka mer information. 

5.1.1 Struktur 

Utifrån vad Sundin skriver om att människor med annat modersmål än svenska 

inte alltid kan förutsättas ha all förkunskap (Sundin, 2007, s.185) behöver 

informationsmaterialet ha en struktur som ger ett tydligt sammanhang. Sundin tar 

upp att nyhetstidningen Sesam presenterar nyheterna i tidsföljd för att förse 

läsarna med sammanhanget (Sundin, 2007, s.185). Att presentera information i 

tidsföljd är även användbart i informationsmaterialet om tvättstugan. Det är inte 

säkert att de regler vi har i gemensamma tvättstugor i Sverige är de samma i andra 

länder som har gemensamma tvättstugor. Det är heller inte ett rimligt antagande 

att alla människor som invandrat till Sverige har tidigare erfarenhet av tvättstugor 

och dess utrustning. För att inkludera så många som möjligt är det därför av vikt 

att använda en struktur som presenterar informationen i en logisk följd, och som 

bygger upp sammanhanget mellan aktiviteterna tydligt. Utifrån detta har en 

kronologisk struktur valts för informationen där innehållet beskrivs i tidsföljd 

efter hur man använder tvättstugan: först bokar man tvättid, sedan tvättar man, 

och därefter städar man. 

5.1.2 Samspel mellan bild och text 

Då illustrationerna används som medel för att överbygga språkbarriärer har de 

använts i så hög grad som möjligt, men utan att göra materialet helt 

illustrationsbaserat. Sundin (2007) skriver att bild med fördel kan kombineras 

med lättläst text för att förenkla och stötta tolkningen. Det är dock viktigt att 

bilden berättar samma sak som texten, för att inte förvirra läsaren (Sundin, 2007, 

s. 142-144). Detta informationsmaterial bygger på ett tätt samspel mellan bild och 

text då illustrationerna primärt är ämnade som förstärkningar och stöd för dem 

som inte kan läsa svenska. Illustrationerna återger inte allt som står i texten, utan 

förstärker det som är viktigt. Sundin (2007) skriver att förmågan att hantera 

abstraktion varierar individer emellan och författaren rekommenderar att man 

alltid utgår från behoven hos de svagaste läsarna inom målgruppen (Sundin, 2007, 

s. 142-144). För detta informationsmaterial kan invandrade som är analfabeter ses 

som de svagaste läsarna inom målgruppen. Analfabeter har starkt begränsad 

läsförmåga på grund av att de inte lärt sig läsa över huvud taget. För dessa 

individer får bilder en extra viktig roll, och kan i vissa fall vara avgörande för att 

mottagaren ska kunna förstå. Utifrån det perspektivet behöver bildstödet vara 
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förhållandevis omfattande och bör minst innefatta allt som kan ses som viktig 

information. Ett helt illustrationsbaserat material är dock inte motiverat då det 

även ska fungera för den sekundära målgruppen: samtliga boende hos 

Kommunfastigheter. Ett helt illustrationsbaserat material skulle inte heller ge 

utrymme för de invandrade att lära sig svenskam något som kan vara fördelaktigt. 

Sundin (2007) skriver att invandrade som kommer till Sverige inte vill ha vare sig 

för svår eller för lätt text, och att de föredrar att utmanas till att lära sig svenska 

(Sundin, 2007, s. 181-189). Sundin skriver även om tidningen Sesam, en 

nyhetstidning vars huvudmålgrupp är invandrade som håller på att lära sig 

svenska. Tidningen arbetar utifrån riktlinjer för lättläst men de har även en annan 

agenda, att ge läsarna möjlighet att bland annat lära sig svenska. Det innebär att 

svåra ord inkluderas i artiklarna i kombination med ordlistor, för att hjälpa läsarna 

förstå orden och därmed lära sig dem (Sundin, 2007, s.163-188). Samspelet 

mellan bild och text i detta informationsmaterial om tvättstugan kan också 

innehålla möjligheter till lärande och därmed ytterligare gynna den primära 

målguppen. Avsikten är alltså inte att göra en bildebok utan att hitta ett läge där 

lärande kan gynnas genom samspel mellan text och bild, samtidigt som läsarna får 

information om hur tvättstugan ska användas. 

5.1.3 Applicering av principer för lättläst 

När man ska författa lättläst, oavsett målgrupp, skriver Sundin (2007) att man bör 

hålla texten kort, ha med mycket bakgrundsinformation, använda vanliga ord, 

disponera texten väl, samt använda konkreta exempel (Sundin, 2007, s. 85). Detta 

projekt innefattar inte att skriva, utan att utforma bilder som ska fungera i samspel 

med lättläst text. Illustrationerna bör därför även ta hänsyn till principer för 

lättläst. Utifrån det förhåller sig informationsmaterialet till korthet genom att inte 

utveckla för mycket detaljer. En avvikelse görs med tvättråden där tvättsymboler 

och rekommendationer om vad som tvättas i vilken temperatur blir ett sidospår. 

Det går dock i linje med ”miljö” som är ett av Kommunfastigheters ledord för 

projektet, eftersom ett korrekt val av program till varje maskin tvätt är gynnsamt 

för miljön. Informationsmaterialet förhåller sig till bakgrundsinformation genom 

att inkludera information som kan uppfattas som självklart för dem som är vana 

att vätta med tvättmaskin. Till exempel inkluderas en uppmaning om att läsaren 

ska kontrollera tvättrådet på plaggens tvättrådslapp innan tvätt. För detta projekt 

ligger fokus på illustrationer så att skriva med enkla ord är inte direkt applicerbart. 

Men det kan ses ur aspekten av enkla bilder. Genom ett avskalat och tydligt manér 

kan informationen förmedlas med enkla former. Ware (2008) skriver om 

universella former. Författaren menar att när formen är simpel är tolknings-

processen effektivare och personliga- och kulturella erfarenheter spelar mindre 

roll för förståelsen (Ware, 2008, s. 54-55). Informationsmaterialet förhåller sig till 

väldisponerad text mer utifrån materialets struktur då text inte ingår i projektet. 

Användandet av en kronologisk struktur kan ses som att materialet är 

väldisponerat, eftersom det är en välgenomtänkt med en logisk struktur. 

Informationsmaterialet förhåller sig till användande av konkreta exempel genom 

att använda illustrationer för att förstärka och visa på exempel. 
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5.2 Visualisering 

Det andra steget i gestaltningen är planeringen av själva illustrationerna. Det 

gäller så väl vad som ska illustraras som hur de ska illustreras. 

5.2.1 Manér 

När det kommer till manér finns det många alternativ. Då enkelhet, tydlighet och 

hög läsbarhet är viktigt för att skapa ett lättläst material (Sundin, 2007, s. 85) 

läggs fokus på ett avskalat manér. Det innebär att onödig och överflödig 

information skalas bort och former förenklas. Samtliga illustrationer i 

informationsmaterialet är linjebilder. Linjebilder är enligt Ware (2008) effektiva i 

att förmedla information då människan har en hög känslighet för konturer, vilket 

innebär att vi lättare uppfattar en form med tydliga konturer (Ware, 2008, s. 46-

50). För att beskriva formerna på objekten i illustrationerna används varierade 

linjetjocklekar där den tjockaste linjen antingen används som kontur på objekt, 

eller som förstärkning i de illustrationer som visar aktiviteter. Förstärkningen har 

då lagts på handen som i illustrationerna visar på hur aktiviteten utförs. 

5.2.2 Perspektiv 

Illustrationerna är huvudsakligen gjorda i parallellperspektiv, där betraktnings-

vinkeln är snett framifrån. Ware beskriver att människor har lättare att uppfatta 

objekt om de betraktas ur ett bekant perspektiv (Ware, 2008, s. 108-110). Då den 

vardagliga interaktionen med tvättstugeutrustningen sker genom funktioner 

placerade på maskinernas framsida är en betraktningsvinkel sedd framifrån ett 

bekant perspektiv för de boende. Den valda betraktningsvinkeln bör därför 

underlätta igenkänning och därmed tolkningen av bilderna. Illustrationerna har 

även en hög grad av vertikala och horisontella linjer. Enligt Ware (2008) är vi 

människor extra känsliga för horisontella och vertikala linjer, och det är en 

känslighet författaren beskriver som något grundläggande hos alla människor 

(Ware, 2008, s. 57-58). Utifrån det bör en hög grad av vertikala och horisontella 

linjer i illustrationerna underlätta läsningen av dem då en ökad känslighet gör att 

hjärnan snabbare registrerar den visuella informationen. 

Vidare beskriver Ware att uppfattning och tolkning av objekt underlättas av 

logiska samband där betraktaren kan se objektets alla anslutningspunkter, 

exempelvis hur fingrar ansluter till handflatan (Ware, 2008, s. 110-112). 

Illustrationerna till tvättstugeinformationen som visar aktiviteter innefattar vyer av 

händer som utför aktiviteter. Dessa händer är inte illustrerade på ett sätt som visar 

alla anslutningspunkter, vilket är ett medvetet val. Händerna i illustrationerna 

visas ur ett perspektiv som till hög grad motsvarar hur man ser sina egna händer 

när man utför aktiviteterna. Då läsarna är vana att se sina egna händer ur det 

perspektivet utgör det ett bekant perspektiv som bedöms tillräckligt för att 

underlätta korrekt uppfattning och tolkning av dessa illustrationer. 
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5.2.3 Färg 

Illustrationerna till informationsmaterialet innehåller ingen färg. Ware (2008) 

beskriver att färger kan ha olika betydelse inom olika kulturer och att det är viktigt 

att vara medveten om det när man designar något (Ware, 2008, s. 84). Då den 

primära målgruppen för detta informationsmaterial innefattar människor från olika 

kulturer finns det många potentiella risker för misstolkningar kopplade till färg. I 

de fall där färg är nödvändig för informationsförmedlingen behövs hänsyn tas till 

hur olika färgerna kan tolkas. I detta informationsmaterial är färg inte nödvändigt 

för att förmedla informationen. Eftersom färginformation i detta fall är överflödig 

kan uteslutandet av färg vara mer till fördel än en nackdel. Illustrtionerna blir mer 

flexibla i att de kan placeras i olika visuella sammanhang utan att störas av färger 

på kringliggande objekt. Eftersom illustrationerna kan komma att användas i fler 

sammanhang än i den tänkta foldern är denna flexibilitet en fördel. 

5.2.4 Graden av godtycklighet 

Graden av godtycklighet påverkar tolkningen av tecken. Fiske (1997) skriver om 

Sassures modell som visar en skala mellan ikoniskt tecken och godtyckligt tecken, 

där det ikoniska tecknet ser ut som objektet det står för och det godtyckliga 

tecknets betydelse styrs av konventioner (Fiske, 1997, s. 76-82). Det är viktigt att 

vara medveten om riskerna i att använda godtyckliga tecken när man arbetar med 

information riktad till läsare med annan kulturell bakgrund. Detta eftersom 

konventioner är inlärda och påverkas av den kultur man lever i (Fiske, 1997, s. 

80-86). Godtyckliga tecken, även kallade symbol enligt Pierces teckenkategorier 

(Fiske, 1997, s.69-72), kan därför lätt misstolkas om mottagaren inte är bekant 

med de bakomliggande konventionerna. Eftersom målgruppen för detta 

informationsmaterial består av människor från många olika kulturer finns det 

potentiellt fler olika risker för feltolkning, och det kräver en extra vaksamhet. En 

del gostyckliga tecken (symboler) kan dock vara bra att inkludera, precis som 

Sundin beskriver att tidningen Sesam inkluderar svåra ord för att möjliggöra 

lärande hos sina läsare (Sundin 2007, s.164-165). I detta informationsmaterial är 

tvättsymboler godtyckliga tecken som invandrade behöver lära sig för att förstår 

hur de ska tvätta kläder de köper i Sverige, eftersom tvättsymbolerna kan skilja 

sig mellan olika länder.  

När det gäller illustrationerna i informationsmaterialet om tvättstugan är det 

viktigt att läsarna kan identifiera objekten i illustrationerna och relatera dem till 

verkligheten. Det ikoniska tecknet, vilket liknar objektet det representerar (Fiske, 

1997, s. 76-82), bör därför vara mer effektiv i att förmedla information om till 

exempel aktiviteter än godtyckliga tecken. För merparten av illustrationerna i 

informationsmaterialet används tecken som är ikoniska, men samtidigt är 

förenklade till formen. Eftersom observationerna av tvättstugorna visade att det 

förekommer skillnader i modeller av utrustning i tvättstugorna behövs den 

variationen täckas in. Detta för att inte förvirra läsaren med en illustration som är 

av hög grad ikonisk men representerar en modell på maskin som inte finns i just 

den tvättstugan. En förenkling innebär alltså att formerna på de olika typerna av 

utrustning generaliserats och förenklats för att agera mer utav symboliska 
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representationer, men ändå till hög grad likna typen av maskin. En viss grad av 

godtycklighet förekommer alltså, men inte till den grad att konventioner påverkar 

betydelsen. Förutom dessa illustrationer och de rena symbolerna (som 

tvättsymboler) förekommer även piktogram. Piktogramen är ännu mer förenklade 

än de förenklade ikoniska bilderna beskrivna ovan, och har en högre grad av 

godtycklighet då vissa element i bilderna har en mer symbolisk karaktär. Det finns 

risker med att använda en så hög grad av godtycklighet även om hänsyn tas till 

variationer i tolkning. Därför bör dessa illustrationer ingå i utprovning innan 

användning för att säkerhetsställa att de tolkas som avsett. 

5.2.5 Skisserna 

Här redogörs de skisser som ligger till grund för illustrationerna i 

informationsmaterialet uppdelat efter rubrikerna i strukturplaneringen. 

Introduktionen i informationsmaterialet innehåller inte några illustrationer utan 

domineras av foton som ska sätta en stämning av gemenskap och trivsel, i 

kombination med en kortare text. Detta är ett kommunikativt grepp som 

Kommunfastigheter använder i sina informationsmaterial. 

Tillgänglig utrustning 

 
Bild 4 - Skisser av utrustningen 

Boka  

 
Bild 5 - Skisser av bokninssystemen 

 

Tvättråd 

 
Bild 6 - Skisser för tvättråd 

Tvätta 

 
Bild 7 - Skisser om att tvätta 
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Torka 

 
Bild 8 - Skisser om att torka 

 

Mangla  

 
Bild 9 - Skisser om att mangla 

Städa  

 
Bild 10 - Skisser om att städa 

 

Tvättstugeregler, Felanmälan, Kontaktuppgifter, respektive Länklista är inte 

planerade att ha illustrationer. 

5.3 Illustrationerna innan utprovning 

Illustrationerna utformades till hög grad så som planerat i skisserna, med endast 

fåtal små avvikelser. Störst skillnad är det mellan skissen och illustrationen över 

att inte hälla i extra vatten, där en lite större ändring gjordes. 
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Bild 11 – Kollage av illustrationerna innan utprovning 



 

42 av 61 

5.4 Utprovning 

Utprovningen genomförs som gruppintervju med sex studerande på SFI. Samtliga 

deltagare har invandrat och har begränsad färdighet i svenska. Därav genomförs 

intervjun med stöd av tolk. Under intervjun får respondenterna titta på ett urval 

illustrationer från informationsmaterialet. Illustrationerna visas en åt gången och 

respondenterna får för varje bild frågan: ”Vad tänker ni när ni ser den här 

bilden?”. Vissa illustrationer kom att visas i par då de under intervjun bedömdes 

kunna generera diskussion rörande skillnader och likheter vilket kunde berika 

resultatet.  

5.4.1 Resultat av utprovning 

5.4.1.1 Bild 1 – Kläder: en skjorta, en stickad tröja och ett par jeans 

 

Bild 12 - Bild 1 i utprovningen: Kläder 

Flera av respondenterna utrycker snabbt att det är kläder på bilden. Någon säger 

blus och någon annan säger skjorta. En respondent pekar på byxorna och uttalar 

att det är jeans. Två av respondenterna uppfattar att bilden föreställer vita kläder, 

men en annan tycker att tröjan på bilden skiljer sig och menar att den inte är vit. 

En respondent uppfattar tröjan på bilden som handstickad och de övriga som 

fabrikat. 

5.4.1.2 Bild 2 – Tvättrådslapp 

 

Bild 13 - Bild 2 i utprovningen: Tvättrådslapp 
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Samtliga respondenter reagerar direkt på att bilden föreställer en tvättrådslapp och 

vissa av respondenterna pekar i nacken och på sidsömmen på sina egna kläder. En 

respondent säger att det är en lapp med information om materialet. En annan 

tillägger att lappen visar vilken värme man ska tvätta i, och flera olika 

respondenter börjar då räkna upp gradtal som exempel för olika värme att tvätta i. 

En respondent säger att lappen är för hur man ska bevara och vårda så att kläderna 

håller länge. En annan säger att denna alltid tittar på tvättlappen vid klädköp för 

att se vilken temperatur den ska tvättas i. Samma respondent tillägger att de är 

noga med tvättråden även i hemlandet så det är inget konstigt. 

5.4.1.3 Bild 3 – Uppmaning om att tömma fickorna 

 

Bild 14 - Bild 3 i utprovningen: Tömma fickor 

Inledningsvis diskuterar respondenterna sinsemellan på arabiska. De pekar på 

bilden och säger ibland svenska ord som mobil och penna. Därefter säger en av 

respondenterna att innan man tvättar så tittar man i fickorna och tar ur saker. En 

annan respondent tillägger att det aldrig är bra att ha saker i fickorna för kläderna 

kan gå sönder och till exempel pennor kan ge fläckar. En annan respondent pekar 

på ett hål i sina egna jeans och visar att det är mobilen som har nött hålet. 

Ytterligare en annan respondent säger att det är bra för maskinen att tar ur saker ur 

fickorna, för de kan annars skada maskinen. 

5.4.1.4 Bild 4 – Uppmaning om att inte hälla i extra vatten i tvättmaskinen 

 

Bild 15 - Bild 4 i utrpovningen: Ej extra vatten 

Det första uttalandet är att man inte får ha vätska i maskinen och någon säger att 

kannan är för annat. Fler respondenter håller med och de menar att man ska ha 

små mått och inte kanna, så att det inte blir för mycket medel. (Förvirringen var 

tydlig bland respondenterna. De förstod att krysset betyder att man inte får, men 

de verkade förvirrade kring vad det är man inte får. Jag berättade att det 

handlade om vatten för att se hur de skulle tänka då). Tolken förtydligade då att 
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deras ord för vätska även innefattar vatten och förklarade att en av respondenterna 

hade uttalat specifikt vatten, vilket missats i översättningen. 

5.4.1.5 Bild 5 – Varning för klämrisk i mangel 

 

Bild 16 - Bilde 5 i utprovningen: Klämrisk 

Respondenterna börjar omedelbart försöka komma på ett ord, men vet inte vad 

den heter. (Jag visade en visuell överblick över alla maskiner) Flera respondenter 

pekade på mangeln. (Jag sa ”Mangel”) Respondenterna nickade godkännande 

och säger att det är mangel och tillägger att den är för kläder. En respondent pekar 

på bilden och säger att man inte får ha handen mellan. En annan respondent flikar 

in att det gäller alla maskiner och menar att man ska titta på varningstriangeln på 

maskiner innan man använder. Ytterligare en annan respondent pekar på bilden 

och utrycker att det slutar illa om man har handen där. 

5.4.1.6 Bild 6 – Instruktion om vilka kläder som får torktumlas och inte 

 

Bild 17 - Bild 6 i utprovningen: Torktumla 

Respondenterna är osäkra och förstår inte symbolerna helt. En respondent säger 

att man inte får lägga i hur mycket som helst och att det handlar om vikten. En 

annan säger att det kanske finns material som inte tål tvätt i maskinen. (Jag får 

här intrycket av att respondenten tolkar maskinen som tvättmaskin.) Efter en 

mindre diskussion på arabiska respondenterna emellan säger en av dem att mjuka 

kläder kör man i tumlaren och grova kläder hänger man. (Jag förklarade med 

hjälp av tolken vad de tre symbolerna betyder: torktumlas på låg värme, hög 

värme respektive inte torktumlas alls.) En respondent säger då att det handlar om 
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vad man kan och kan inte använda medan denne pekar på bilden. Respondenten 

utvecklar med att det är därför det är tre olika symboler för torkning. 

5.4.1.7 Bild 7 + 8 – Gör rent tvättmedelsfacket respektive torka av bänkar 

 

Bild 18 - Bild 7 och 8 i utprovningen: Rengör tvättmedelsfack respektive Torka av bänkar 

Fler av respondenterna säger att man ska städa efter tvätt. En respondent utvecklar 

att man måste sköta maskinerna före och efter användning. Respondenterna 

diskruterar med varandra på arabiska och en respondent utrycker att vissa ytor inte 

är rostfria och menar att det spelar roll för om man ska våttorka eller torrtorka. En 

annan respondent utrycker att det kan vara kvar rester av medel, så efter torkar 

man. (respondenten pekar då på bild 7 med handen som torkar tvättmedelsfacket) 

5.4.1.8 Bild 9 – Ta bort ludd ur torktumlarens filter 

 

Bild 19 - Bild 9 i utprovningen: Ta bort ludd 

En respondent säger att efter tvätt måste man ta bort ludd för nästa som kommer. 

(respondenten nyper med fingrarna i luften följt av en lyftande rörelse) En annan 

respondent utvecklar att i tumlaren finns det filter som man ska ta bort och göra 

rent. Enligt en av respondenterna måste man göra rent för att luddet kan ha 

bakterier från andra. Ytterligare en respondent adderar till samtalet och betonar att 

det heter filter och att maskinen kan ta skada om det blir tätt, om filtret är fullt. 

Respondenten betonar även att det finns andra filter på maskinen som också ska 

göras rent. 
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5.4.1.9 Bild 10 + 11 – Soppa respektive moppa golvet 

 

Bild 20 - Bild 10 och 11 i utprovningen: Soppa golv repsektive Moppa golv 

En respondent tar upp bild 10 och säger att den handlar om att städa och flera av 

de andra instämmer genom att nicka eller upprepa ordet ”städa”. Respondenten 

lägger ner bilden igen och en annan respondent säger att det är städa och skura 

(respondenten pekar först på bild 10 och sedan på bild 11 under tiden).  En 

respondent utrycker att om det var rent innan måste man lämna det som det var. 

5.4.1.10 Bild 12 – Stäng av vattenkranen 

 

Bild 21 - Bild 12 i utprovningen: Stäng av kranen 

Två respondenter pratar direkt om att stänga av vattenkranen och den ena 

utvecklar med att kranen inte får droppa eller rinna. En annan respondent säger att 

man gör kontroll efter, innan man går, att det inte rinner vatten. Ytterligare en 

annan respondent betonar att man även ska kontrollera alla maskiner. 

5.4.1.11 Bild 13 – Släck lampan 

 

Bild 22 - Bild 13 i utprovningen: Släck lampan 

Respondenterna tittar i tystnad på bilden och en säger sedan att man ska släcka 

ljuset. En annan respondent uttrycker att den är gammal. Respondenten utvecklar 

med att det nu finns lampor som tänds när man kommer in i rummet, och menar 

att knapp är gammalt. Några av respondenter återkopplar även här till kontroll 

efter tvätt och menar det är den del av kontrollen att släcka lamporna. 
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5.4.1.12 Bild 14 – Stäng och lås dörren 

 

Bild 23 - Bild 14 i utprovningen: Stäng dörren 

Flera respondenter utrycker snabbt att det handlar om att stänga dörren, och en 

respondent tillägger att man ska låsa. En annan respondent förtydligar att man ska 

gå ut och stänga dörren. Ytterligare en annan respondent betonar att man ska 

stänga fint och berättar om problem hemma med att vissa smäller igen dörrar. 

Avslutningsvis tillägger en annan respondent att det även gäller maskiner, och 

menar att man ska också ska stänga maskiner. 

5.4.1.13 Tillägg 

Efter frågar respondenterna om vad bilderna ska vara till och jag berättar lite mer. 

En respondent uttalar att många som inte förstår behöver någon som berättar och 

visar hur man gör. Jag ställer då frågan öppet om det är bättre att någon visar än 

att få se bilder. Några av respondenterna utrycker att det blir tydligast om någon 

visar, men någon säger även att man ibland glömmer. Därefter avslutades 

intevjun. 

5.4.2 Analys av resultat 

Respondenternas tolkning ställs här mot vad illustrationerna avser förmedla för att 

se om illustrationerna har tolkats som avsett.  

5.4.2.1 Tolkningsproblem 

Två av illustrationerna visade sig ge andra associationer än avsett: Bild 4 och Bild 

6. I samband med Bild 4 som handlar om att man inte får hälla i extra vatten 

förekom en tvetydlighet kopplat till det Allwood (1995) tar upp om ordförråd. 

Allwood skriver att ett språks ordförråd påverkas av kulturens kommunikations-

behov, vilka styrs av värderingar och attityder. Allwood menar att missförstånd 

kan uppstå om parterna i kommunikationssituationen har olika förväntningar på 

vilka nyanser motparten utrycker sig med (Allwood, 1985, s 6-7). I detta fall 

förklarade tolken att arabiskans ord för vätska även innefattar vatten. Här fanns en 

skillnad i förväntning på nyanser där intervjuaren förväntade sig att respondent-

erna skulle skilja på olika typer av vätskor. Respondenternas fokusering på att 

förbudet avsåg storleken på kärlet och därmed associerade till mängd är en 

misstolkning som ger bilden en helt annan betydelse än avsett. För de invandrade 

som kan lite svenska kommer texten att hjälpa läsaren att tolka vätskan som 

vatten, men det vore optimalt om illustrationen till så hög grad som möjligt kan 

leda läsarens associationer till just vatten, eftersom det finns dem som kanske inte 
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kan läsa texten. Det är därför önskvärt att justera illustrationen och stärka 

associationerna till vätskan vatten. 

Bild 6 som handlar om vilken tvätt man får torktumla och inte genererade också 

misstolkning. Det framstår som att respondenterna inte har full kunskap om 

torksymbolernas betydelse, vilket ledde till att de associerade till mängd och att 

man inte får stoppa i för mycket tvätt i torktumlaren. Det är en rimlig tolkning 

eftersom det inte är bra att torktumla för mycket tvätt åt gången, något som 

respondenterna redan kan ha kunskap om. Dock föll den avsiktliga betydelsen av 

bilden bort. Kanske hade respondenterna tolkat annorlunda ifall de haft tillgång 

till översikten av tvättrådssymboler som är ämnad att pressenteras tidigare i 

informationsmaterialet. Det finns en möjlighet att illustrationen ändå kan fungera 

när den läses i sitt avsedda sammanhang, då läsaren förses med förkunskap om 

tvättsymbolerna. Detta utifrån vad Sundin (2007, s.164-165) skriver om att 

invandrade ibland behöver hjälp med förförståelse för att kunna förstå 

information. Det skulle vara önskvärt att genomföra en utprovning på det 

kompletta informationsmaterialet för att se om sammanhanget underlättar tolkning 

innan illustrationen avfärdas eller justeras. 

5.4.2.2 Mindre otydligheter 

Det förekommer även en mindre otydlighet rörande Bild 1 som handlar om kläder 

av olika modell och material. Samtliga plagg är ofärgade och tolkas av 

respondenterna som vita. Efter uttalandet om att plaggen är vita sade en 

respondent att tröjan inte är vit. Respondenten söker sannolikt efter en betydelse 

för varför tröjan har en annan struktur än de två andra plaggen. Detta uttalande 

ledde till att fler respondenter försökte identifiera varför strukturen var annorlunda 

på tröjan och en annan respondent uttalade att tröjan är handgjord, till skillnad 

från de andra plaggen som är fabrikat. Eftersom avsikten med strukturskillnaden 

är att beskriva skillnad i material är det positivt att respondenterna reagerar på 

strukturskillnaden. Illustrationen är här tagen ur sitt samanhang och är avsedd att 

placeras i en av flera grupperingar av plagg, där den kommer att grupperas 

tillsammans med ett annat plagg med liknande struktur. Det kan därför vara lättare 

för läsaren att associera till att stukturskillnaden avser material när illustrationerna 

av kläderna placeras i sitt rätta sammanhang. Detta behöver inte ses som något 

allvarligt problem, utan skulle kunna avhjälpas med att med att färgskillnad visas 

på annat sätt än strukturskillnad för att skapa tydlighet. 

5.4.2.3 Inga problem 

Bild 2 (tvättrådslapp), Bild 3 (tömma fickorna), Bild 5 (klämrisk) och Bild 7 till 

14 (olika illustrationer om städning och efterkontroll) tolkas utan hinder som 

avsett. Det framgår tydligt under intervjun att respondenterna har tidigare 

erfarenheter av att tvätta och att använda gemensam tvättstuga. De känner redan 

till de regler som gäller och instruktionerna kan därför upplevas som 

självklarheter. Det är mycket positivt att respondenterna direkt förstod att Bild 5 

handlade om klämrisk i mangeln, då den är mer symbolisk i sin utformning, trots 

att något sammanhang aldrig gavs under intervjun. Det är inte en etablerad 

symbol men liknar till formen redan etablerade symboler som gäller varningar för 
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risker vid användning av maskiner, vilket kan vara orsaken till att illustrationen 

gav de förväntade associationerna. 

5.5 Justeringar 

Utprovningen visade att respondenterna reagerade på att kläderna var ofärgade i 

Bild 1 som visade exempel på olika typer av plagg. Det förekom dock variationer 

i hur de tolkades, då främst i att strukturen som beskriver materialet på den 

stickade tröjan både tolkas som at den har annan färg och att den är gjord av annat 

material. En justering genomförs därför i att skillnad i färg förtydligas i 

illustrationerna med heltäckande fält. Eftersom färg inte används i illustrationerna 

används i stället olika valör av grått för att indikera skillnad mellan vita, färgade 

och mörka plagg. Detta visuella grepp skiljer sig från det som används för struktur 

och bör bidra till ökad tydlighet. 

 

Bild 24 - Justering av färg på kläder 

Utprovningen visade även att det fanns tveksamheter i tolkningen rörande 

illustrationen som uppmanar om att man inte får hälla i extra vatten. Problemet 

kan bero på språkskillnader i ordförråd. Då risk finns att vätskan på bilden kan 

feltolkas som sköljmedel (vilket får användas) kan det förvirra mottagaren. 

Uppmaningen om att inte hälla i extra vatten är viktig för Kommunfastigheter att 

ha med eftersom det är ett problem i deras tvättstugor, och illustrationen kan 

därför inte uteslutas. Det skulle behövas en utprovning på alternativa varianter av 

illustrationen.  En sådan justering och utprovning kan dock inte göras inom detta 

projekt, på grund av tidsramen. Rekommendationen är att ta fram en tydligare 

illustration innan materialet används. Ett förslag på variant att prova ut är att 

ersätta kannan med en vattenkran. Det innebär en högre grad av symbolism, men 

kan vara tillräckligt konkret för att kunna tolkas rätt. 

 

Bild 25 - Förslag på ändring av illustrationen om att inte hälla i extra vatten 
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Utprovningen visade dessutom tveksamheter rörande tolkningen av illustrationen 

som instruerar om vilken tvätt man får torktumla och inte. Missförståndet var 

relaterat till att respondenterna inte förstod symbolernas betydelse. Då 

illustrationerna under utprovningen visades utanför sitt sammanhang finns en 

möjlighet att de kan fungera som avsett i det färdiga materialet. Det är därför 

rimligt att först göra en utprovning på det kompletta materialet innan beslut tas 

om illustrationen ska justeras eller uteslutas helt. 
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6 Resultat 

Här redogörs det slutgiltiga resultatet av illustrationerna i sitt tänkta sammanhang. 

Layouten är en prototyp och utgör endast ett förslag, då layout inte ingår i detta 

projekt. Den grafiska utformningen baseras på Kommunfastigheters grafiska 

profil. Fokus ligger på struktur och flöde. 

 

Bild 26 - Foldern: Framsida 
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Bild 27 - Foldern: Uppslag 1 

 

Bild 28 - Foldern: Uppslag 2 
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Bild 29 - Foldern: Uppslag 3 

 

Bild 30 - Foldern: Uppslag 4 
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Bild 31 - foldern: Uppslag 5 

 

Bild 32 - Foldern: Uppslag 6 
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Bild 33 - Foldern: Uppslag 7 

 

Bild 34 - Foldern: Baksida  
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7 Diskussion 

Det finns flera svårigheter i att utforma ett informationsmaterial som kan förstås 

av alla boende hos Kommunfastigheter eftersom det är en varierad målgrupp med 

många olika behov. Även om man fokuserar på delmålgruppen som utgörs av 

individer som invandrat till Sverige så förekommer stora variationer, inte minst på 

grund av att gruppen innefattar invandrade från många olika kulturer. Den breda 

variationen i kulturellt ursprung inom den primära målgruppen innebär potentiellt 

fler risker för feltolkningar och missförstånd orsakat av språk och kultur. Detta 

gör att problemen som är kopplade till kulturkrockar i gemensamma tvättstugor är 

mångfacetterade och erbjuder en stor utmaning i att utforma ett informationsmat-

erial som fungerar för så många som möjligt. 

7.1 Beteendepåverkan 

Studiens frågeställning inleds med frågan: Till vilken grad kan ett tryckt 

informationsmaterial förebygga problem i tvättstugan, och hur kan 

informationsmaterialet utformas för att överbygga språkbarriärer och underlätta 

kommunikationen mellan hyresvärd och boende som har begränsade färdigheter i 

svenska språket? I de inledande problemsökande intervjuerna framkomer flera 

olika beteenderelaterade problem beträffande tvättstugan där bristande hänsyn är 

det mest framträdande. Vidare förekommer även problem kopplade till 

felanvändning, stöld och sabotage.  

Beteenden är svåra att påverka och kommunikation är enligt Palm (2006, s. 17) ett 

svagt styrmedel för beteendepåverkan, vilket sällan ensamt kan agera lösning till 

beteenderelaterade problem. Med det sagt kan kommunikation ändå fungera bra i 

kombination med andra åtgärder. Detta informationsmaterial är vid beställningen 

inte planerat att kombineras med någon annan åtgärd, men det kan komma att ge 

stöd åt framtida åtgärder. Informationsmaterialet kommer sannolikt att användas 

primärt som förstärkning, vilket Palm (2006, s. 18) beskriver används för att 

uppmärksamma och förtydliga. Det kan även komma att användas som 

komplement till andra åtgärder, vilket Palm (2006, s. 18) beskriver med att 

kommunikationen bedrivs parallellt med fysiska förändringar. Eftersom 

kommunikation är ett svagt styrmedel är det inte sannolikt att detta 

informationsmaterial kommer att göra någon stor påverkan på de olika 

beteenderelaterade problemen i tvättstugan. Det finns dock en möjlighet till viss 

påverkan. Om vi ser till det Palm (2006) skriver om mottagarens mentala avstånd 

till den önskade handlingen är det möjligt att informationsmaterialet kan påverka 

mottagarnas medvetenhet och intresse samt deras kunskap, vilka utgör det två 

första stegen Palm beskriver om påverkan på det mentala avståndet (Palm 2006, s. 

42-44). Det eftersom informationsmaterialet huvudsakligen uppmärksammar, 

påminner och förtydligar de regler som gäller och de beteenden som är önskade. 

Det görs genom ett fokus på vad- och hur-information, som är två strategier Palm 

tar upp (Palm, 2006, s. 68-70). Endast det leder dock inte till handlingsutlösning 

och ändrat beteende. Utan för det krävs enligt Palms (2006) stege att även 
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attityder och intentioner måste påverkas. Visst är det önskavärt att även påverka 

dessa och skapa en beteendesförändring men det är svårt att åstadkomma med 

endast en folder. Det är inte sannolikt att ett tryckt informationsmaterial, vilket lätt 

kan avfärdas och kastas, kommer att påverka negativa attityder. Därför vore det 

inte rimligt att försöka uppnå det. Istället ligger fokus på det som troligast kan 

påverkas, vilket är medvetenhet och kunskap. Utifrån det kan informationsmat-

erialet om tvättstugan bidra till att förebygga felanvändning och bristande hänsyn 

orsakad av oförståelse och okunskap.  

Att kombinera informationsmaterialet med en annan åtgärd kan potentiellt öka 

graden av påverkan på det mentala avståndet. En annan förändring som skulle 

kunna öka graden av påverkan är att förmedla informationen i en annan form där 

den fysiskt placeras i tvättstugan vilket är det utrymme där det oönskade beteendet 

förekommer, så kallad Point of action display. Utifrån det Palm (2006) skriver om 

Point of action display bör informationen ge mer effekt om den förmedlas via 

affischer direkt i tvättstugorna. Palm skriver att en placering av information som 

ligger tids- och rumsmässigt nära handlingen och de beteenden man vill förändra 

kan ha större påverkan på beteende (Palm, 2006, s. 40). De boende har då alltid 

tillgång till materialet under tiden de använder tvättstugan och påminns om de 

varje gång de tvättar i den gemensamma tvättstugan. Att placera informationen i 

form av affischet skulle även innebära är att illustrationerna kan agera ikoner på 

grund av den fysiska närheten till de avbildade objekten. Det skulle kunna 

underlätta både igenkänning och tolkning. Då det redan finns detaljerad 

information i tvättstugorna om hur man använder varje maskin kan man fråga sig 

om denna information skulle tillföra något. Troligtvis inte så mycket, men det har 

en annan fördel. Detta informationsmaterial kan till större grad anpassas efter de 

boendes behov, till skillnad från de instruktioner som medföljer maskinerna från 

tillverkaren. 

7.2 Med enkel bild 

Principer för lättläst har använts i utformningen av detta informationsmaterial, 

eftersom lättläst används för att förmedla information till människor som av 

någon anledning inte kan läsa och förstå en normalsvår text. Enligt Sundin är 

invandrade den största gruppen med behov av lättläst i Sverige (Sundin, 2007, s. 

29). Anledningen till att invandrade behöver lättläst har dels att göra med att de 

till en början har en lägre färdighetsnivå i svenska språket, och dels att dessa 

individer inte har samma erfarenheter och förkunskaper, och därav inte alltid 

förstår sammanhang.  

Även om produktion av text inte igår i detta projekt är det färdiga informations-

materialet avsett att var skrivet på lättläst. Eftersom illustrationerna ska samspela 

med texten är det av stor vikt att ta hänsyn till principer för lättläst även vid 

utformning av illustrationerna, samt vid planeringen av strukturen. Sundin (2007) 

rekommenderar bland annat att skriva med enkla ord när man författar lättläst text 

(Sundin, 2007, s. 85). Man skulle kunna se appliceringen av principer för lättläst 

på illustration som att förmedla information med enkel bild. Det innebär att 
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former förenklats för att tunderlätta tolkningen på samma sätt som text förenklas 

till lättläst för att underlätta. Appliceringen av lättläst bidrar till att överbygga 

språkbarriärer och nå ut med information till denna grupp. Fiske (1997) skriver att 

betydelser av tecken är inlärda genom den kultur individen lever i, och individer 

från olika kulturer tolkar därför tecken olika (Fiske, 1997, s. 66-67). Då 

informationsmaterialet för tvättstugan ska kunna läsas och förstås av människor 

från fler olika kulturer blir det viktigt att hitta en grad av förenkling som är tydlig 

och lätt at förstå, oavsett erfarenheter och kulturell bakgrund. Tolkning av tecken 

är dock inte svart eller vitt utan kan påverkas av hur komplex tecknet eller koden 

är. Fiske (1997) skriver om begränsade- och breda koder kontra utvecklade- och 

smala koder. Författaren beskriver att de begränsade och breda koderna bland 

annat är mer allmänna, enkla i sin form och gemensamma för en masspublik till 

skillnad från de utvecklade- och smala koderna som är komplicerade och 

abstrakta, och riktar sig mot specifika grupper som ofta har en högre intellektuell 

nivå (Fiske, 1997, s. 98-107). Det kan kopplas till vad Ware (2008) skriver om att 

bearbetning och igenkänning av objekt och former går snabbare om formerna är 

simpla, medan mer komplexa former kräver att individens erfarenheter till högre 

grad används i formigenkänningsprocessen (Ware, 2008, s. 54-55). Enklare koder 

och enklare former innebär alltså att fler kan förstå, oavsett tidigare erfarenheter, 

eftersom de är mer allmänna. Med en målgrupp som innefattar människor från 

olika kulturer, med olika erfarenheter innebär förenklade former en möjlighet att 

skapa en brygga mellan kulturer på en nivå där kulturella betydelser inte lika 

starkt påverkar tolkning. 

7.3 Kontext och erfarenhet  

En annan aspekt av lättläst är struktur. Sundin (2007) skriver bland annat att 

lättläst bör vara väldisponerad och innehålla bakgrundsinformation (Sundin, 2007, 

s. 85). Detta för att individer från en annan kultur kanske inte har samma 

förförståelse (Sundin, 2007, s. 164-165). En gemensam förförståelse förenklar 

kommunikation eftersom delar av informationen är underförstådd och därmed 

endast behöver antydas (Allwood, 1985, s. 8-10). Eftersom målgruppen består av 

människor från olika kulturer med olika erfarenheter behöver informationsmateri-

alet underlätta genom att bygga upp ett sammanhang för att öka förståelsen. Den 

kronologiska strukturen i informationsmaterialet hjälper till att bygga upp 

sammanhanget och sammanhanget stöttar tolkningen. När en illustration vilken 

utformats för en viss kontext presenteras utanför denna finns det alltid risk för 

misstolkning. Som till exempel när respondenterna under utprovningen hade 

svårigheter att förstå illustrationen över vad som bör och inte bör torktumlas, 

vilket grundade sig i att de inte hade kunskap om vad symbolerna för torktumling 

betyder. I detta fall hade respondenterna informerats om sammanhanget och det 

förekom endast ett fåtal oklarheter. Om respondenterna inte fått veta vad det 

handlade om så hade avsaknaden av kontext kunnat leda till fler misstolkningar 

eftersom det inte finns någon ram för vilka betydelser bilden kan tänkas ha. 

Kontexten skapar en överenskommelse mellan sändare och mottagare rörande 

temat för informationen, och på så sätt stöder kontexten tolkningen. Här spelar 
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även top-down processen in i tolkningen. I top-down processen styrs 

uppfattningen av former av hjärnan genom ett medvetet sökande (Ware, 2008, s. 

10-14). När mottagaren vet att informationen handlar om tvättstugan kommer 

denne i första hand att associera till betydelser som rör tvättstugan och aktiviteten 

att tvätta. Då vår igenkänning och tolkning påverkas av personliga erfarenheter 

(Ware, 2008, s. 54-55) kan det även utgöra ett problem. Detta eftersom personliga 

erfarenheter kan orsaka variationer i associationer och tolkning. Resultatet av 

utprovningen visade att respondenterna redan viste mycket om hur man tvättar 

och hur man använder gemensamma tvättstugor. Tidigare erfarenheter är 

sannolikt en bidragande faktor till att respondenterna i utprovningen snabbt 

tolkade de flesta illustrationerna som avsett. Om respondenterna hade bestått av 

individer med liten erfarenhet av att tvätta och/eller använda gemensamma 

tvättstugor hade kanske fler illustrationer visat sig otydliga. Utifrån det hade det 

varit fördelaktigt för studiens resultat att prova ut materialet på en grupp mindre 

erfarna individer inom målgruppen. Det hade kunnat ge en bättre bild av vad som 

är svårt att förstå i illustrationerna. 

8 Slutsats 

Slutsatsen är att informationsmaterialet har låg möjlighet att påverka de negativa 

beteenden som förekommer i gemensamma tvättstugor. Främst på grund utav att 

det är en folder som fokuserar på att informera. En tryckt informationsfolder är 

enkel att avfärda och kasta, och formen gör att kommunikationen är svag.  Dock 

kan informationsmaterialet agera förstärkning eller komplement till andra 

åtgärder, och på så sätt ge en starkare effekt.  

Att använda illustration för att ta sig runt språkbarriärer innebär fördelen av att 

bilder inte är helt bundna till språk, även om språk påverkar tolkningen av dem. I 

stället för att skriva samma sak med olika uppsättningar ord för olika språk kan 

man rita en form som representerar samma information. Illustration är dock inte 

en enkel lösning eftersom även tolkning och förståelse av bilder påverkas av 

erfarenheter och kulturell bakgrund hos mottagaren. Oavsett om man informerar 

med text eller med bild till en målgrupp som innefattar människor med olika 

kulturell bakgrund är det viktigt att vara medveten om att dessa individer på grund 

av sin bakgrund har olika uppfattningar av vad olika tecken och koder betyder. Att 

använda illustration för att överbygga språkbarriärer kräver att man använder 

minsta gemensamma nämnare, en grad av förenkling där kulturella erfarenheter 

påverkar tolkning till så låg grad som möjligt. 

Oavsett om man översätter information skriftligt eller förmedlar informationen via 

bild krävs mer än kommunikationsförsöket. Det krävs även öppenhet och empati. 

Allwood skriver att endast kunskap om kultur och kulrutskillnader inte räcker för 

att förstå en annan kultur utan det krävs även empati och en vilja att förstå 

(Allwood, 1985, s. 25-26). Den viljan måste finnas hos båda parter. Om ena 

parten inte är öppen för att förstå där så kommer inte informationen att nå fram. 
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9 Förslag på vidare forskning 

På grund av studiens begränsade omfång kunde inte bredden av den kulturella 

variationen inom målgruppen kommas åt ordentligt i intervjuer och utprovning. 

Resultatet av denna studie kan därför inte ge ett fullständigt svar på hur informa-

tionsmaterialet fungerar. Flera utprovningar med respondenter från fler olika 

kulturer behövs för att säkerhetsställa att materialet inte har några allvarliga 

brister. Då denna studie inte kunde täcka in en större bredd i de problemsökande 

intervjuerna skulle det vara intressant att se om det är möjligt att komma åt mer 

information om problemen i tvättstugorna, och kanske även djupare information 

om varför de förekommer. Sådana data skulle ha givit ett bättre underlag för att 

utforma ett informationsmaterial för en så bred målgrupp. Det skulle även bidra 

till en bättre överblick över hur och varför konflikter och missförstånd sker, till 

vad som uppfattas vara, en höge grad inom bostadsområden med hög andel 

invandrade. 
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Bilaga 1: Tematisering av de problemsökande intervjuerna 

Tematisering – Lagledarna 

Passager Koder Teman Huvudteman 

”[…] och ett problem till som vi upplever är att 

dom använder för mycket tvättmedel […]” (L2, 

r.8-9) 

Använder för mycket tvättmedel 

 

Överdosering av 

tvättmedel 

Felanvändning 

”Ja det vet vi ju att dom inte läser på 

förpackningen hur mycket tvättmedel som ska 

vara.” (L2, r.15-18) 

De läser inte på tvättmedelsförpackningen  

”[…] och gärna fyller i extra mycket vatten i 

maskinerna (I: dom lägger i vatten i ah) dom 

fyller på extra dom tycker det är för lite 

maskinerna idag är ju väldigt snåla (I: Mm) på 

grund av energi och miljö (I: Hur gör dom det 

genom tvättmedelsfacket) Japp (I: okej) och då 

slutar maskinerna fungera.” (L2, r.9-13) 

Fyller på extra vatten i maskinen 

 

Fyller på extra vatten 

i maskinen 

”Det stora problemet är att man tar varandras 

tider (I: snor tider alltså) snor tider och kör 

tvättar alldeles för länge […]” (L2, r.7-8) 

Tar varandras tider och tvättar för länge Bristande respekt för 

bokningssystemet 

Hänsyn 

”[…] det är ju det att man tvättar och stjäl tider 

och då jobbar över alltså…och nonchalerar (I: 

Mm) att sin arbetstid är slut sen kör man bara 

[…]” (L2, r.24-25) 

Stjäl tider och tvättar över sin tid  

”Eeeh a det är ju städningen eeh det är ju i princip 

ingen som städar i tvättstugorna efter sig som 

dom ska göra […]” (L1, r.7-8) 

I princip ingen som städar  Städning sköts ej 



 

 

”Eeh där har du ju också det där med städningen 

att man bryr sig ju inte om att eeh det ska vara 

fräscht när man när nästa kommer […]” (L1, 

r.17-18) 

Bryr sig inte om att städa efter sig  

”[…] och sen är det ju rent sabotage på alla 

maskiner och det kan ju vara mycket med att man 

inte vet hur man ska använda det så att det är ju 

ett stort problem.” (L1, r.8-9) 

Rent sabotage på maskiner  

Vet inte hur man ska använda 

Sabotage Sabotage 

”[…] nu kommer ju inte folk in i tvättstugan 

genom att vi har det här bokningssystemet (I: Det 

digitala bokningssystemet) mm precis men det 

förekommer ju även att kommer man inte in i 

tvättstugan och vill in så bryter man sig in (I: Så 

pass alltså) ja.” (L1, r.18-21) 

Förekommer att man bryter sig in  

”[…] det är mycket sabotage på maskiner och 

dom går ofta sönder och det är ju bara att man (I: 

men det är alltså för att någon har förstört dom 

avsiktligt inte på grund utav felanvändning) eeh 

det är ju både och (I: både och) mm.” (L1, r.26-

29) 

Mycket sabotage på maskiner  

”(I: det kan ju vara skillnad på om man 

överdoserat eller förstört någonting eller om man 

har brutit sönder någonting.) Men det är ju mer 

att man inte förstår hur man ska använda den 

[…]”(L1, r.32) 

Är mer att man inte förstår hur man ska använda  

”[…] de körde oftast kvällar och nätter men det 

har vi elliminerat genom att sätta tidur (I: Så det 

går inte och) nej maskinerna stänger av sig vid 

nio.” (L2, r.26-28) 

Tvätt kvällar och nätter har eliminerats genom 

tidur  

Förändringar efter 

åtgärder 

Åtgärder 



 

 

”[…] nu kommer ju inte folk in i tvättstugan 

genom att vi har det här bokningssystemet (I: Det 

digitala bokningssystemet) mm precis […]” (L1, 

r.18-20) 

Nu kommer folk inte in i tvättstugan med nya 

bokningssystemet  

”[…] (I: Har du några problem med att det blir 

bråk om saker och ting att det blir…) Nej det har 

varit men inte nu (I: inte sedan ni bytte system 

alltså) nej.” (L1, r.22-23) 

Har varit bråk, men inte längre  

 

 

  



 

 

Tematisering – Boende 

Passager Koder Teman Huvudteman 

”(I: Eeh eftersom du har du har ju bott 

här ett tag) Mm (I: och om du tänker 

till när du var ny här) Mm (I: nu var 

ju det ett tag sen men du kanske kan 

minnas hade du några problem med 

att tvätta i såna här tvättstugor och 

själv förstå hur du skulle göra) Nej.” 

(B1, r.59-62) 

Var inga problem att förstå som ny i området  Förstå hur man använder Förstå hur man gör 

”(I: när du kom till Sverige och 

tvättade i sån här tvättstuga första 

gången var det någonting då du inte 

förstod) Det första gången det är så när 

man kommer jag vet inte vilken tid jag 

vill tvätta kläderna (I: Okej) och sen 

jag frågade någon personen kan hjälpa 

mig hur man startar. (I: Du förstod 

inte hur man startade maskinerna och 

så) Aa (I:eeh och du tog hjälp av en) 

Aa (I: en som fans här helt enkelt) 

Mm (I:eeh efter den gången hade du 

mer problem sen eller förstod du) Nej 

jag förstod” (B2, r.30-38) 

Viste inte vilken tid  

Frågade annan on hjälp 

Förstod efter hjälp 

”(I: […] om du tänker tillbaka till när 

du kom till Sverige första gången du 

tvättade i en sån här gemensam 

tvättstuga eeh tycker du att det var 

någonting som var svårt då svårt och 

förstå svårt och hantera) Nej det är 

inte svårt för att min man han kom 

före mig innan jag kom några månader 

Lärde sig av sin man  



 

 

och så han lärt sig litegrann […]”(B3, 

r.63-67) 

”(I: Men du tycker inte att det är 

någonting som är svårt att förstå utav 

informationen eller maskinerna eller) 

Nej det är inte så svårt eftersom man 

hemma i mitt land man hade 

tvättmaskin också fast inte 

torktumlaren (I: Inte torktumlare) nej 

för de det är så varmt där så man 

hänger kläder […]” (B3, r.76-77) 

Är van med tvättmaskin från hemlandet  

”[…] först när jag kom till Sverige till 

[ortsnamn exkluderat, tidigare 

bostadsort] och jag har bott på 

lägenheter det var fanns tvättmaskin 

där och torktumlare sen jag har flytta 

på någon annan lägenhet större också 

det uppe på andra våningen precis mot 

oss det är också tvättmaskin (I: Okej) 

jag tvättade det är inge svårt bara inget 

bekymmer där bara här i [plattsnamn 

exkluderat] mycket bekymmer för att 

tvättmaskin (I: Mm) ja.”(B3, r.71-72) 

Har bara haft problem här  Annan som inte förstod 

”[…] det var också en jag ska inte 

säga vem är dom fast jag såg på mina 

ögon eeh när jag skulle tvätta dom 

kom och tvätta alltid utan dom har tid 

jag fråga varför ni kom till exempel 

dom fråga mig vill du tvätta vi ska 

tvätta jag dom har tappat bort den här 

nyckeln så ring vaktmästaren du får 

nån ny […]”(B3, r.96-99) 

Tvättar utan tvättbricka  



 

 

”(I: Mm eeh när det gäller 

informationen om tvättstugan tycker 

du att det finns några oklarheter då 

alltså information om hur man ska 

bete sig i tvättstugan.) Nej” (B1, r.47-

49) 

Informationen om tvättstugan är inte otydlig  Information 

”Det är ingenting information här (I: 

Mm) men dom…så om man står tjugo 

minuter om inte någon kommer då får 

du tvätta […]”(B1, r.52-53) 

Om ingen kommit efter tjugo minuter får du 

tvätta  

”(I: Hade du några problem med att 

förstå hur maskinerna skulle 

användas.) Nej…inte det heller.” (B1, 

r.65-66) 

Hade inga problem att förstå maskinerna  

”(I: Hur tycker du att informationen 

här är) Aa (I: tillräcklig) A det är det 

är tillräckligt man förstår ju det.” (B1, 

r.67-68) 

Informationen är tillräcklig  

”[…] då om tjugo minuter nu klockan 

är tio tjugo minuter kommer ingen så 

jag kan ta ner min tvätt och tvätta ta 

den tiden […]” (B1, r.113-114) 

Om ingen kommer efter tjugo minuter får jag 

tvätta den tiden 

”(I: […]det finns ju lite information 

om hur man använder tvättstugorna) 

Mm (I: eeh och jag vet inte om du 

information hemskickad till dig också 

från från hyresvärden) Nej men det 

finns olika språket här vi kan (I: Aa) 

läsa om det [tittar och pekar mot 

skyltar på väggen] någonting vi vill 

veta mer.” (B2, r.42-43) 

Finns information på olika språk  



 

 

”(I: Finns det nån någonting i 

informationen om tvättstugan hur man 

använder som du tycker är svår att 

förstå.) 

Ja på mig det är inte svårt (I: Är det 

inte svårt för dig) nej men jag tror 

andra personer om du inte läst förut 

ditt hemland det är svårt om du 

använder…det är så.” (B2, r.44-48) 

För mig inte svårt  

Tror att andra kan ha svårt 

När vi skulle lämna tvättstugan efter 

intervjun pekade respondenten på en 

av de bildförsedda instruktionerna som 

handlar om att man inte får tvätta 

mattor i maskinen och sa att det är bra 

med bilder. Respondenten tycker att 

de bilder som finns gör det lättare att 

förstå även om man inte kan språket. 

(B2, r.63-66) 

Bilder gör det lättare att förstå  

”[…] till exempel jag har tid klockan 

till exempel tio (I: Mm) tjugo över tio 

om jag inte kom då har rätt någon 

annan kan tvätta […]”(B3, r.89-91) 

Om jag inte kommit efter tjugo minuter har annan 

rätt att tvätta den tiden  

”A och exempel som man ser här 

[pekar mot bokningstavlan] idag dom 

bokar ju och kommer aldrig och 

tvättar.” (B1, r.110-111) 

De bokar men kommer aldrig  Bokar men kommer inte Hänsyn 

”[…] men ändå dom bokar kommer 

aldrig så tiderna bara så här låsta står 

[mumlar] men det är ingen som tvättar 

och ändå dom har bokat nu klockan tio 

ingen har kommit […]”(B1, r.114-

116) 

De bokar men kommer aldrig  



 

 

”Aaa nej det är det går bra men det är 

bara det är svårt när man kan inte boka 

tid om någon bokar och de kommer 

inte och det är arbets vad heter det den 

här rummet var tomt om man tvättar 

men dom bokar men kan inte boka åt 

andra det är bara det så. (I: Så dom 

bokar men kommer inte) Ja (I: och då 

kan inte någon annan boka det) Aa det 

är så (I: så det är svårt att få tag på 

pass helt enkelt och tvätta) Mm.” (B2, 

r.20-25) 

Bokar men kommer inte  

Svårt att få tag i tvättpass 

”Jag träffat så många mitt eeh nån 

glömmer bort tiden och det är om du 

blir så sen en minuten du kan komma 

in och tiden var slut och de vänt du 

kan vänt dom väntar ute och tills andra 

kommer och dom tagit kläderna så där 

det är bra (I: det är bra tycker du) aa.” 

(B2, r.52-55) 

Andra väntar om man är någon minut sen  De väntar om man är lite 

sen 

”[…] och det är tidbokning när dom 

bokar tiden (I: Okej) så det är… (I: 

Vad är det som är problemet med 

tidbokningen då?) När man har bokat 

tiden då kommer alltid någon annan ta 

din tid tvätt (I: Dom kommer in går in 

här fast du har bokat) Mm (I: Okej)” 

(B1, r.19-23) 

Andra tar din tvättid  Tar tvättid 

”Så ibland ser man sin tvätt ligger på 

golvet ligger i korgen ligger helt blött 

och ändå har du bokat tiden… (I: Så 

du har börjat tvättat och dom har 

De tar ut din tvätt och lägger in sin  



 

 

flyttat bort din tvätt) Mm (I: för att 

tvätta själva) Aa (I: okej)” (B1, r.24-

27) 

”[…] och dom har inte det här att dom 

ska tänka på att a men jag har bokat 

från tio a men jag kan boka dom bara 

in och ut in kan man säga…att dom får 

tvätta hur mycket dom vill och så till 

klockan tre på natten.” (B1, r.28-30) 

De går bara in och ut som de vill  

”[…] går du upp för att hämta mera 

tvätt du ser att någon annan har 

stoppat i tvätten (I: Mm) redan så du 

hinner inte alla kläder här på golvet för 

du ska tvätta en efter maskin efter 

maskin det går inte heller (I: Mm) så 

dyft du går upp och hämtar en andra 

tvätt så ser du någon annan tagit din 

tvättid (I: Så man måste stanna hela 

tiden) ah så det är inte heller roligt.” 

(B1, r.53-58) 

Går du upp och hämtar mer tvätt så tar andra din 

tvättid  

”Jag hade ingen alltså jag har aldrig 

sett min tvätt ligga vid korgen i tvätt 

blöt någon har tagit min tid (I: Mm) så 

det var inte alls problem med det.” 

(B1, r.63-64) 

Har aldrig sett sin tvätt utslängd på golvet förut  

”Nej jag pratar när jag kommer ner 

liksom på dom som tvättar jag bara du 

har tagit tiden ja ska du bete dig som 

en svensk eller jag bara det handlar 

inte om svensk det är min tid tvätt tänk 

om jag har tvätt och jag måste tvätta 

också (I: Mm) nej du får tänka också 

Pratar med dem när jag kommer ner  

Måste hjälpas åt 

Det bli tjafs 

Det är kläder ute på gatan 



 

 

vi är ju vi måste hjälpas åt på det sättet 

jag bara men det går inte…jag ska inte 

hoppa över min tvättid för du ska sitta 

och tvätta din tvätt (I: Mm) då blir det 

lite så här tjafs och det blir bråk här i 

tvättstugan det är kläder ute på gatan 

(I: Oj) ja.” (B1, r.89-95) 

”[…] så jag jag kom hit jag hade tid 

tvätt exempel så någon höll på och 

tvätta jag går och tar bort tvätten och 

stoppar min egen tvätt (I: Mm) så jag 

går ner igen jag ser min tvätt igen på 

golvet jag tar bort den tvätten och 

lägger min tvätt för det är min tid 

[skrattar till] till sist vad det en granne 

blev de arg när jag berättade så här 

han kom tog alla kläderna den som 

tvättade ut på gräsmattan han bara hon 

väntade tills på de personen ska 

komma men dom kom aldrig upp vet 

inte om dom kom vid fyra på 

morgonen och plockar upp tvätten här 

ute vi vet inte [skrattar till] men det 

blir så här sa att a men hallå då har du 

har din tvättid alltså kom den tvättid 

kom inte och ta min tid (I: Mm) och 

ändå ser jag min tvätt ut på flera 

gånger.” (B1, r.98-107) 

Tar ut tvätten och lägger in sin egen  

Kastade ut kläderna på gatan  

Var och en har sin tvättid  

Andra tar ut min tvätt  

 

(Den boende har via hyresvärden en 

tvättmaskin uppe i sin lägenhet)  

”[…] dom ska byta på nåt annan 

tvättmaskin mindre eftersom renovera 

den blir mindre plats så jag gick ner 

Annan tagit ut min tvätt och tvätta sin tvätt flera 

gånger  



 

 

och tvätta kläder och min tur jag har 

lagt nyckel och sen jag gick när jag 

lagt i tvätten jag kom tillbaka jag 

skulle lägga i torktumlaren och tvätta 

så någon tog dom blöta och lagt det så 

jag vänta nästan tjugo minuter ingen 

kom så jag lagt mina igen [mumlar] så 

lagt mina så sen jag gick upp så jag 

gick ner så dom tog den igen så jag 

vänta alltså tjugo minuter ingen kom 

så jag blir jätteless och arg eftersom 

det är min tur (I: Dom har plockat ut 

din tvätt ur tvättmaskinen) ja (I: 

Stoppa dom i sin egen också) ja det 

min tur (I: Så bytte du tillbaka) aa (I: 

Så hände det igen) ja jag vänta jag vill 

veta vem som har gjort det (I: Mm) jag 

väntar tjugo minuter i två gånger ingen 

kommer…jag vet inte det är lite 

konstigt här i [platsnamn exkluderat] i 

alla fall.” (B3, r.51-61) 

”[…] att det ska va så eeh ska man inte 

ta sig tid i alla fall så man kan vänta 

tjugo minuter om inte nån kom så man 

har rätt och tvätta efter tjugo minuter 

[…]”(B3, r.87-89) 

De väntar inte tjugo minuter  

”Det har hänt ofta och dom har inte 

det här att dom ska tänka på att a men 

jag har bokat från tio a men jag kan 

boka dom bara in och ut in kan man 

säga…att dom får tvätta hur mycket 

dom vill och så till klockan tre på 

natten. (I: Vet du hur det kommer sig 

Tvättar till tre på natten  

Går ner och säger till dem 

Klagat till Kommunfastigheter flera gånger 

Måste bli stop 

 

Tvättar på natten 



 

 

att dom gör så?) Asså jag har jag vet 

inte varför dom håller på till klockan 

tre på natten när dom har hela dagarna 

på sig (I: Mm) jag går ner och pratar 

med dom alltså vad håller ni på med 

och då har jag klagat till 

kommunfastighet flera gånger (I: Mm) 

då tycker jag så här dom är så här sent 

dom tvättar kläder och sånt (I: Mm) 

och då tycker de jag ska ringa vakten 

på kvällen…och att han då skickar 

dom papper till dom att dom vet vad 

som händer i tvättstugan det är bara ni 

måste lägga någonting stopp på det här 

[…]”(B1, r.28-38) 

”[…] sen vid tio på kvällen bara nu 

igår till klockan fyra höll dom på 

[…]”(B1, r.116-117) 

Tvättar på kvällen och natten  

”Ja det var jättesvårt i tvättstugan men 

då om natten till exempel vi bor på 

sista våningen fast när dom tvättar 

klockan två tre på natten så man hör 

det låter torktumlaren och så 

tvättstugan när det tömma vatten och 

så när jag ligger på soffan och sova jag 

lägger en kudde i min mitt öra så den 

andra det går inte och jag skulle gå ner 

och stänga av den men jag vågade inte 

klockan två tre på natten (I: Mm) om 

det är någon här som så det går inte att 

man ska i alla fall och innan klockan 

sex den här dom har tid [pekar bort 

mot bokningstavlan på väggen] att det 

Kan inte sova på natten när det låter från 

tvättstugan  

Vågade inte gå ner mitt in natten och stänga av 

Börjar tvätta klockan fem halv fem 

Vaknar av ljud från tvättstugan 



 

 

börjar klockan sex men ibland klockan 

fem halv fem dom börjar och tvättar 

kläder så det låter man ligger och 

sover så man vaknar tills den 

tvättmaskinen låta och torktumlaren så 

det går inte […]” (B3, r.18-27) 

”Ja det som inte fungerar så att säga är 

städning […] så att ingen städar efter 

sig när dom tvättat klart […]” (B1, 

r.17-19) 

Ingen städar efter sig  Smutsigt 

”[…] tvättstugorna är inte så rena eller 

maskinerna som man ser hur det är 

folk slänger sina sopor uppifrån ner till 

själva tvättstugan (I: Okej) och det är 

inte heller fräsch när man kommer in 

då luktar det (I: Mm) det är det är 

mycket dom det luktar mögel 

[…]”(B1, r.40-43) 

Tvättstugorna inte så rena  

Folk slänger sina sopor i tvättstugan 

Lukter illa 

”[…] och de också mycket smutsigt 

[…]”(B3, r.91-92) 

Det är smutsigt  

”[…] dom har kasta också till exempel 

istället för dom gå och kasta eeh och 

sen i soprummet dom kasta här (I: 

Sina sopor alltså) aa (I: Kastar dom 

här i sopkorgen) aa (I: Mm) dom 

kanske lata och kan inte gå en bit till 

den på baksidan också man kan gå och 

kasta ibland den fullt här med 

toapapper och jag vet inte vad och så 

men i alla fall jag kommer aldrig hit. 

(I: Du vill inte tvätta här längre) Nej 

(I: Nej) jag har egen så […]”(B3, 

Dom kastar sina sopor i tvättstugan  



 

 

r.117-124) 

”[…] och det är renare man tvättar 

hemma eftersom när man kommer hit 

och ska tvätta också ibland den lukta 

så man ska starta tvättmaskin kanske 

några minuter så blir rent och sen man 

kan tvätta och här torktumlaren det är 

på dörren det samlar dam också dom 

tar inte bort dom inte rengöra den så 

[mumlar] hemma det är bättre.” (B3, 

r.126-129) 

Ibland måste man starta tvättmaskinen en stund 

först så den blir ren  

Ludd kvar i torktumlaren 

”Ja det som ser ut så ser det ut så 

ibland man öppnar ett fönster för man 

vädrar då ser man barnen hoppar i från 

fönsteret för man vädrar och då går 

dom ut [pekar mot dörren] för dom 

ska dricka vatten eller om dom kissar 

här ibland och det är inte fräscht det 

heller och ibland ser man klo bajs 

[…]”(B1, r.77-80) 

Barn klättrar in genom fönstret om man vädrar  

Barnen använder tvättstugan som toalett 

Använder tvättstugan som 

toalett 

”[…] min dotter som du sett henne 

hon ju kom hon skulle torka hennes 

tröja hon ska åka iväg och sen när hon 

gick ner det är nån som bajsa här så 

hon gick hon bara spy och sa å så 

äckligt och sa nästan men vem som 

har gjort det i alla fall…jag vet inte det 

är…lite konstigt i alla fall […](B3, 

r.92-95) 

Någon bajsat i tvättstugan 

”[…] förut jag hade jag tvättade här 

fast sen jag sluta jag blir less för då jag 

brukar köpa tvättmedel den här stora 

Annan tog mitt tvättmedel och sköljmedel  Stjäl tvätt Stöld 



 

 

via som kostar hundra någonting så 

när jag tvättar kläder jag kom ner hit 

så hittade jag inte tvättmedel jag 

hittade inte sköljmedel […]” (B3, r.28-

31) 

”[…] en gång jag tvätta min överkast 

dubbelsäng och så den första gång jag 

tvätta den så när jag kom ner och 

skulle lägga den i torktumlaren så hitta 

inte den (I: Överkastet var borta) ja 

överkastet (I: så någon tar alltså tvätt 

och tvättmedel) ja och sen jag hade 

också två täcke jag tvätta till mina 

barn en första gång jag tvätta en ny 

och en gammal inte så gammal fast i 

alla fall tvättat förut och sen jag gick 

ner jag skulle ta en från torktumlaren 

och lägga den andra i torktumlaren så 

jag hittar inte dom tog nya och lämna 

gamla (I: Dom lämnade andra) ja dom 

lämna gamla och dom tog nya det 

varje gång varje gång när man skulle 

tvätta så man fattar det hittar man inte 

eller fattas någonting så därför jag har 

beställt jag vill ha tvättmaskin hemma 

[…]”(B3, r.31-40) 

Annan tog min nya tvätt  

Varje gång fattas någonting 

”(I: Men du vet inte vem det är som tar 

din tvätt) nej men ändå för att jag var 

jättearg jag tyckte att varför dom tog 

överkast och jag tycker om den fin de 

är ny första gång jag vill tvätta den så 

jag prata med vaktmästaren och jag 

sagt till han jag ska gå och leta efter 

Pratade med vaktmästaren  



 

 

han sa du har rätt gå och leta efter men 

vem ska jag ringa på dörren hit och dit 

så jag ska fråga så jag vet inte det går 

inte sen jag sa vad ska vi göra […]” 

(B3, r.43-48) 

”[…] till exempel så jag hitta ett eeh 

paket eeh yes tabletter till diskmaskin 

(I: Mm) så ja jag tänker inte så mycket 

så hon har lagt fyra sex stycken 

tabletter i tvättmaskinen så fråga jag 

henne sen jag titta på för att jag har 

haft eeh diskmaskin när jag bott i 

[platsnamn exkluderat] (I: Aa) hela 

tiden men inte här så jag fråga henne 

tvättar ni kläder med det hon sa ja men 

jag sagt till henne det är till 

diskmaskin inte till tvätten men dom 

kommer förstöra tvätten hon sa nej så 

jag fråga blir dom rena hon sa jaa jag 

sa nej det går inte hon sa vi använder 

den när vi kom till Sverige jaha det är 

lite konstigt jag tycker det […]” (B3, 

r.99-107) 

Tvättar med diskmaskinstabletter  

Sa till att diskmaskintabletter inte är bra 

Tvättar med 

diksmaskinstabletter 

Felanvändning 

”[…] det går inte heller dom kvar 

fortfarande för när dom kom och städa 

dom hitta flera tabletter så dom har 

lagt här och visa [pekar på 

diskbänken] som dom tvätta det går 

inte och tvätta eftersom diskmaskin 

det är helt varmvatten (I: Det är en 

annan maskin) ja det är diskmaskin 

det blir varmt då som inte så varmt 

man tvättar med fyrtio inte som man 

Diskmaskintablettrester kvar i maskinen  

Sagt till men lyssnar inte  



 

 

tvättar med nittio till exempel dom 

kommer aldrig smält dom kan stå jag 

har sagt till henne flera gånger jag tror 

nog dom har börja och tvätta med 

tvättmaskin eeh tvättmedel (I: Men 

hon fortsatte göra det fast du sa åt 

henne att hon inte) a jag har sagt det 

till henne flera gånger fast hon 

fortsätta med det (I: Mm) eftersom nu 

jag va jag kom inte och tvätta jag ser 

inte när hon tvättar eller så…jag vet 

inte […]”(B3, r.107-117) 

(Angående att andra tar ens tvättider)  

”[…] lås till nyckeln till dörren 

exempel då vet jag att det bara är jag 

som går in ingen annan går in 

[…]”(B1, r.38-39) 

Lås till dörren  Önskade åtgärder Önskade åtgärder 

”[…] igår jag hade pratat med en 

granne jag bara det är bättre dom 

lägger något nät här [gör en gest mot 

fönstret] (I: Mm) så på sommaren 

behöver man öppna och vädra som 

man kommer in i tvättstugan nej då 

barnen hoppar härifrån ner [pekar mot 

fönstret och sedan mot diskbänken 

under fönstret] och det är mycket som 

händer […]”(B1, r.81-85) 

Bättre med nät i fönstret  

På sommaren behöver man vädra 

(apropå stöld av tvätt) 

”[…] det är störande och förut jag 

hade jag tvättade här fast sen jag sluta 

jag blir less […]”(B3, r.28-29) 

Tvättade här förut men inte längre  Tvättar inte i tvättstugan 

längre 

Slutat använda 

tvättstugan 

”[…] varje gång när man skulle tvätta Har tvättmaskin hemma nu  



 

 

så man fattar det hittar man inte eller 

fattas någonting så därför jag har 

beställt jag vill ha tvättmaskin hemma 

så prata med kommunfastighet så jag 

har nu tvättmaskin hemma jag går 

aldrig ner nu och tvättar kläder så man 

har alla sina grejer men tvätta hemma 

[…]”(B3, r.39-42) 

”[…] ibland den fullt här med 

toapapper och jag vet inte vad och så 

men i alla fall jag kommer aldrig hit. 

(I: Du vill inte tvätta här längre) Nej 

(I: Nej) jag har egen så jag har inga 

kläder som jag det går mycket bättre 

än man gå upp och ner eftersom jag 

bor också i tredje eller fjärde våningen 

dom räkna och det är renare man 

tvättar hemma eftersom när man 

kommer hit och ska tvätta också 

ibland den lukta […]”(B3, r.121-127) 

Kommer aldrig hit  

”[…] så jag vet inte det går inte sen 

jag sa vad ska vi göra ja men det det är 

svårt alla klagar här […]”(B3, r.48-49) 

Alla klagar här  Alla klagar Mycket klagomål 

”Ja men det är väl en sak om du 

kanske går till varje lägenhet dom då 

klaga om tvättmaskin och tvättstugan 

också (I: Att alla) ja a det är flera 

[…]”(B3, r.83-84) 

Andra klagar också  

”[…] det är mycket som händer…så vi 

vet inte riktigt exakt vad ska vi göra åt 

tvättstugan.” (B1, r.84-85) 

Vet inte vad vi ska göra åt tvättstugan  Vet inte vad vi ska göra Allmänna känslor 

 


