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Sammanfattning   

I uppsatsen redovisas en undersökning av attityder hos människor som är involverade i ett 
kommunalt avloppsprojekt. På grund av otillräcklig kapacitet i befintligt kommunalt 
avloppssystem och bristfälliga enskilda avlopp har Hammarö kommun (i skrivande stund, 
våren -05) planer på att bygga ett nytt miljöanpassat avloppssystem, i en begränsad del av 
kommunen. Tanken är att organiskt köksavfall skall malas för att komma med i det ordinarie 
avloppet, där avloppsvattnet sedan skall rötas. Ur rötningen är det tänkt att man skall utvinna 
jordförbättringsmedel och biogas. Det nya systemet innebär att både privata fastighetsägare 
och hyrestagare skall anslutas till ett avloppssystem som kräver avfallskvarn i köket, 
installation och rördragning, ekonomisk insats, och så vidare. Projektet har fått EU bidrag, 
och kallas Life-projektet.  

Forskningsfrågan är vilka attityder några av de boende i detta område har till projektet. 
Undersökningen är en kvalitativ pilotstudie, vilken också syftar till att kunna utgöra underlag 
för en kommande större kvantitativ undersökning. Fem intervjuer gjordes på personer i 
särskilt urval, med hjälp av frågeguide. Urvalen gjordes efter en önskan om en så stor 
variation som möjligt av parametrar som olika ålder, kön, utbildning, yrke och så vidare. 
Intervjuerna kompletterades med brevväxlingsdokument (från brevväxling mellan några 
invånare och politiker), samt några publiceringar i NWT och VF som behandlade Life-
projektet.   

Enligt vissa teorier så torde attityderna vara påverkade av bland annat urvalskriterierna som 
nämnts ovan, men också av andra faktorer som: andra attityder, livssituation, miljökunskaper, 
ideologier, och så vidare. I analysen framkommer att nästan alla intervjuade ställde sig 
positiva till att kommunen vill miljöanpassa avloppssystemet, men flera anser att placeringen 
är fel, dels på grund av oro för lukt och ökad trafik. De flesta respondenterna var också 
oroliga för den ekonomiska kostnaden. Resultatet visar dessutom att flera av de intervjuade 
hade fått en mycket negativ attityd till hur politikerna och projektledarna har hanterat 
projektet.   

Några ansåg att de blivit lurade och att politikerna/projektledaren varit nonchalanta. 
Avgörande för dessa attityder tycks vara de ansvarigas hantering av projektet, som bland 
annat innebar minimalt reellt inflytande för invånarna. Men troligen påverkar också en allmän 
attityd av missnöje och skepsis mot politiker och experter över lag. Misstänksamheten mot 
projektledare och politikernas uttalanden förstärker oron för exempelvis lukt och ekonomisk 
belastning. Några andra tyckte att informationen hade varit dålig och oro för ekonomisk 
belastning uttrycktes, men de uppgav inte att de kände sig lurade eller liknande, dessa 
personer var ej heller oroliga för lukt. En tolkning är att avståndet från reningsanläggningen 
kan vara avgörande för deras attityd, de bor lite längre bort och kanske tror de då sig inte bli 
berörda på samma sätt.   

Respondenterna tycktes över lag också ha relativt dålig kunskap om projektets tekniska och i 
sin förlängning miljöpåverkande egenskaper. Vilket i sig skulle kunna leda till att de, när det 
gäller miljöaspekten, endast nämnde lukt som ett tänkbart framtida miljöproblem.   

Attityderna till projektet är förändliga över tid. Inställningarnas framtida formulering är 
beroende av kommunens fortsatta hantering av projektet, nivå på anslutningsavgift, praktisk 
hantering av exempelvis kvarnar, nya kunskaper/erfarenheter och så vidare.  
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Förord   

Jag vill här först med några ord tacka de personer i området för Life-projekt som jag har 
intervjuat. De har bemött mig med gästvänlighet, och jag upplever att deras ord var präglade 
av ärlighet och uppriktighet. Tackar också en av Life-projektets ledare, Ivan Zbasnik, för 
välvilligt bemötande, samt för muntlig och skriftlig information.    

Tackar också min handledare, Anna-Lena Haraldsson, för uppriktiga anvisningar, synpunkter 
och uppmuntran. Jag har även fått hjälp med korrekturläsning och synpunkter från flickvän, 
far och farfar vilket jag också är mycket tacksam för.   

Arbetet med den här uppsatsen har gett mig ytterligare värdefull kunskap om 
samhällsfenomen och deras olika aspekter. Företeelserna och dess effekter är ofta 
komplicerade och komplexa, speciellt gällande miljöproblem och dess lösningar. Under 
uppsatsens gång har flera områden uppdagats som jag skulle vilja studera närmare. Jag tror 
också att samhället i ett större perspektiv behöver satsa mer på forskning kring förhållandet 
mellan miljöproblem och individ och dennes kontext för en hållbar samhällsutveckling. Det är 
vi som människor och individer som måste ta hänsyn till miljöproblemen, tekniken kan som 
bäst endast utgöra ett verktyg. Den moderna industrin och teknologin har uppstått i relation 
till bestämda sociala institutioner. Vår inverkan på miljön är socialt betingad, därför utgör 
också miljöproblematiken ett viktigt forskningsområde för sociologin. För att kunna rädda vår 
livsmiljö krävs både social och teknologisk förändring. Moral, etik, värderingar och attityder 
styr vårt beteende och därmed också hur konsekvenserna blir för oss och vår livsmiljö.  
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1. Inledning   

Uppsatsen handlar om attityder till samhällsförändringar som avser miljöanpassning. I avsnitt 
1.1 ger jag en översiktlig bakgrund för den här studien. Sedan följer problematiseringen, syfte 
och frågeställning av det valda området, samt i avsnitt 1.3 ges en utförligare anvisning om det 
resterande upplägget av uppsatsen.    

1.1. Uppsatsens bakgrund  

Uppsatsens bakgrund härrör från ett miljöanpassningsprojekt1 på Hammarö. Hammarö 
kommun, som ligger intill Vänern i Värmlands län, skall införa ett nytt avloppssystem i några 
bostadsområden. Reningsverket beräknas vara klart maj-juni år 2006, på hösten kommer de 
första hushållen att kopplas in. Detta på grund av att flera hushåll har egna enskilda 
bristfälliga avloppsanläggningar, som kan bidra till att en Vänervik växer igen2, samt 
kontaminera närliggande marker. En annan anledning är att nuvarande anläggning inte går att 
bygga till för det ökade behov som finns i bostadsområdena. Det nya avloppssystemet är 
baserat på nya tekniska innovationer som ger möjlighet till ett kretsloppssystem, för att 
fungera mer miljövänligt och ekologiskt hållbart3, än dagens konventionella kommunala 
avloppssystem. I det konventionella avfallssystemet slängs oftast matrester i soporna som går 
till förbränning, vilket medför ett brutet kretslopp med negativa följder för miljön och 
människor. Till det nya reningsverket skall det kopplas hushåll både ifrån närliggande villor, 
samt från två bostadsområden en bit där ifrån. I det nya systemet skall det organiska 
köksavfallet malas och spolas ned i det ordinarie avloppet, tillsammans med wc-, bad-, disk- 
och tvättvatten. Av slammet kan det bildas jordförbättringsmedel4, som i initialskedet skall 
användas till en närliggande golfbana. Ur rötning skall även biogas kunna utvinnas. Vid det 
nya reningsverket tänker man sig uppföra en informationspark som förklarar anläggningens 
funktion och dess miljöfördelar, innehållande gångstigar och skyltar. Projektet och dess 
system är relativt unikt i Sverige och får finansiellt stöd från EU5. Projektet benämns Life-
projektet6. Det nya systemet innebär ingrepp i bostäderna, i form av installation av 
avloppskvarn. För de enskilda fastighetsägarna tillkommer också uppgrävning av tomt för 
rördragning. Nya rutiner för de boende och något extrajobb i form av malning och skötsel av 
kvarn, vilket kan innebära en form av ökat upplevt besvär. (Hammarö kommun, 2005, 
Zbasnik, 2005, Sjögren, 2005-1, Sjögren, 2005-2)   

                                                

 

1 Miljöanpassning innebär att något anpassas till miljön och dess begränsningar, men det betyder inte att det 
behöver vara helt miljöofarligt ändå. Exempelvis är dagens konventionella avloppssystem en anpassning till 
miljön, i jämförelse mot att släppa ut avloppsvattnet orenat. Men systemen kan förbättras. I denna studie studeras 
attityderna till ett avloppssystem som kan utgöra en förbättring i jämförelse mot det konventionella. Det återstår 
att se om just denna nya teknik är optimal, eller om det endast utgör ett steg i riktningen mot en långsiktig 
hållbar miljöanpassning.   
2 Förutom de dåliga avloppen bidrar jordbruksgödning och luftföroreningar starkt till övergödning.  
3 Ordet ”hållbar” är idag etablerat i det nationella och internationella politiska talet om samhällsutveckling. 
Begreppet ”hållbar utveckling” fick sitt genomslag från Bruntlandrapporten, Our common future 1987. Enligt 
Brundtlandkommissionen så är en hållbar utveckling en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (Elliot, 2000) 
4 Kommunen och projektledarna hoppas att det behandlade avloppssubstansen kan ge näringsrikt 
jordförbättringsmedel. I dagens system är slammet otjänligt som jordförbättring för åkrar som skall producera 
människoföda, det återstår att se om jordförbättringsprodukten från det nya reningsverket blir godkänt.  
5 En liknande anläggning finns bl.a. på sydkoster och en i Norge.(Zbasnik, 2005) 
6 Det kallas Life-projektet eftersom det genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen genom 
LIFE Environment programmet. (Hammarö kommun, 2005) 
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Jag har intresse för miljöproblem och dess samhällslösningar, och har därför utöver sociologi 
och stadsvetenskap studerat miljövetenskap. Karlstads universitet ingår i arbetet med projektet 
på Hammarö, och den sociologiska institutionen skall utföra en enkätstudie om de boendes 
attityder till Life-projektet. Jag som student fick förfrågan från institutionen om jag ville 
medverka till en förstudie för attitydundersökning. Hammaröprojektet som sådant och 
förfrågan från sociologiska institutionen utgör alltså bakgrunden för mitt ämnesval till D-
uppsatsen.    

1.2. Syfte och frågeställning  

Attityder har betydelse för handling. ”Att ha en attityd betyder benägenhet att inför ett socialt 
objekt reagera på ett givet konsekvent sätt.” (Mann, 1972:148) I detta fall kan det innebära, 
för att lyckas väl med Hammaröprojektet, att de boende, eller om man så vill de ”drabbade”, 
har positiva attityder till förändringen. Även om en kommun påtvingar invånare en 
förändring/projekt, kompletterat med sanktioner, så blir kanske inte avsikten med projektet 
uppfylld. Människor som inte är motiverade och inte har en positiv attityd till den aktuella 
förändringen kan mer eller mindre stjälpa projektet. I detta fall kan exempelvis okunskap, 
oförsiktighet och avsiktligt sabotage, från människor med negativ attityd, leda till att 
kemikalier och andra miljöstörande ämnen spolas ned i avloppet, kvarnar går sönder eller inte 
används osv. En negativ attityd, som exempelvis uttrycker att det nya avloppssystemet inte 
kommer att fungera och kostar för mycket, kan då bli en självuppfylld profetia. Men å andra 
sidan kan en positiv attityd fungera som smörjmedel och underlätta det dagliga användandet 
och utveckling av systemet. Förutom attityders betydelse för handling så påverkas även 
individens känsla och tro för projektet. Även tro, känsla och handling mot politiker och 
samhällsförändringar generellt på kommunal, nationell och internationell nivå kan påverka 
och påverkas i ett projekt likt detta. Attityder kan påverkas starkt av lokala förutsättningar, 
därmed finns inga tidigare specifika teorier att tillgå. Frågan är hur attityderna är hos de 
boende på Hammarö. För att få reda på det är det lämpligt att med en kvalitativ studie söka 
upp just de olika kvalitéerna hos ett mindre antal individer, innan en deltagarrik enkätstudie 
kan göras med ett generaliserande resultat. (Angelöw & Jonsson, 1994:16, 102-106, Boström, 
2004, Lindén, 2001:41-60, 101-121)     

Studiens syfte är att söka svar på hur attityderna är bland några av de involverade 
Hammaröborna till det aktuella projektet vid ett bestämt tillfälle, samt hur attityderna är för 
miljöanpassningsåtgärder generellt. Attityder speglar hur människor, tänker, känner och 
agerar mot ett visst fenomen. Resultatet av denna studie fyller därmed också ett syfte att ge 
grund för nya politiska beslut och utveckling av kunskapen kring hur människor mottar ny 
kunskap, anpassning till miljön och så vidare.   

Forskningsfrågan är till följd av syftet formulerad som följer: Vilka är attityderna till Life 
projektet och allmänna miljöanpassningsåtgärder hos människor boende i Hammarö 
kommuns berörda område? Attityderna kan speglas genom uttryck av exempelvis ilska, 
glädje, likgiltighet, handlingsberedskap, handling och olika utsagor om projektets tekniska 
delar. Dessa uttryck söks primärt genom intervjuer, men också i tidningsinsändare och brev 
mellan de boende i området och kommunen. Attityderna kan grovt sett vara av positiv och 
negativ karaktär till Life-projektet, men varianter där emellan finns naturligtvis.     
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1.3. Disposition av uppsatsen   

Nästkommande del av uppsatsen, avsnitt 2, utgör en redovisning av vilka teorier som 
undersökningen baseras på. Först ges en bild av tidigare forskning kring attityder till miljö. 
Sedan följer en redovisning av vad en attityd består av, hur attityderna grundas och vad som 
kan påverkar dem. Både socialpsykologiska och strukturella faktorer tas upp.  

Efter avsnittet med teorierna kring attityder följer ett metodkapitel, avsnitt 3. Metodavsnittet 
beskriver tillvägagångssättet i studien om attityderna. Först ges en redovisning om hur valet 
av specifik metod har skett. Sedan följer en mer detaljerad berättelse på vilket sätt det 
empiriska och teoretiska stoffet har hämtats samt hur det har analyserats.   

När sedan de teoretisk och praktiska ramarna är avklarade följer i det 4:e och nästkommande 
kapitlet en redovisning och analys av de empiriska upptäckterna.  

Till sist, i avsnitt 5, diskuteras uppsatsen och dess resultat.    
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2. Teori, begrepp och tidigare forskning.  

I inledningen ovan har jag i problemformuleringen berört hur attityder kan påverka 
handlandet till miljöprojektet, detta tänker jag ge en lite fler exempel på genom att redovisa 
lite av tidigare forskning. Begreppet attityd förklaras även det lite närmare, senare i detta 
avsnitt. Till exempel så ges en redogörelse för vad attityder kan sägas vara och vad de präglas 
av. Det förs även en diskussion om vad attityder kan påverkas av vid själva intervjutillfället, 
och vilken betydelse detta har för studien. Några teorier har jag hämtat ifrån forskare som har 
undersökt just attityder på miljö, miljöhandlingar och miljöprojekt, men också generella 
sociologiska och socialpsykologiska teorier kom att ligga till grund. Eftersom det handlar om 
individens attityder till aspekter i samhället så är det mestadels socialpsykologiska teorier jag 
har använt mig av.     

2.1. Tidigare forskning  

De klassiska sociologerna, som lade grunden för sociologin och dess tanketradition, 
behandlade inte människors roll för miljöproblem. (Giddens, 1996) ”Människors värderingar 
kring natur och miljö var frågeställningar, som trots ett vetenskapligt arv från filosofi, inte i 
första hand betraktades som sociologiska.” (Lindén, 2001:11) Forskning om människors 
miljömedvetande, miljöengagemang, attityder och handlingsmönster i miljöanpassad riktning 
har pågått i drygt ett decennium i Sverige. Redan de tidigaste undersökningarna visade på att 
en hög andel svenskar ansåg sig mycket miljömedvetna. I undersökningar under 1990 talet 
sade sig ca 80 % av svenskarna vara mycket miljömedvetna. (Lindén, 2001:33, 42, Lidskog, 
1997:9)    

Andra undersökningar visar att individer trots sin medvetenhet inte alltid handlar efter detta. 
Exempelvis så känner 93 % av den svenska befolkningen till KRAV-märkningen7, men av 
alla livsmedel som finns så köps det endast 3 % KRAV märkta produkter. (Boström, 2004) En 
annan jämförelse kan göras med att nio av tio svenskar anser att det är viktigt att vi försöker 
ändra vårt beteende för att minska användningen av bensin och olja, för att i sin tur minska 
riskerna med växthuseffekten. (Sifo, 2000:2) Men endast 42 % av svenskarna säger sig 
använda andra transportmedel än bil om det är möjligt. Det skiljer alltså mellan vad man säger 
och vad man gör. (Lindén, 2001:35) I det svenska samhället köps och används bilar inte bara 
för transportsyftet. Bilen fyller också funktionen att påvisa vår status och sociala tillhörighet. 
Därför marknadsförs och säljs ofta stora, snabba och lyxiga bilar vilka fungerar som 
statusmarkörer8. Det är till och med så viktigt för vissa individer att köpa dessa bilar så att de 

                                                

 

7 KRAV-märkning innebär bl.a. att produkten har framställts utan kemiska bekämpningsmedel, genmanipulation 
och konstgödsel. Produkten blir då både mer miljövänlig och bättre för konsumenten, genom att gifter inte sprids 
i naturen, övergödningsrisken minskar samt att individen inte får i sig lika mycket kemikalier. Andra 
miljömärkningar är Svanen, Svenska Naturskyddsföreningens falk m.fl. Märkningar som Nästgårds, Änglamark 
osv. är inte miljömärkningar, utan endast varunamn.  
8 På samma sätt som bilarna fungerar som statusmarkör och individuell tillfredsställelse fungerar nöjesresor 
utomlands med flyg. Observera att dessa resor handlar enbart om nöje och rekreation, inte om försörjning och 
handel av förnödenheter. Vid flygtrafik är problemet dock än värre, eftersom en stor mängd fossila bränslen då 
förbränns på hög höjd där det förvärrar bl.a. växthuseffekten än mer. En resa till Kanarieöarna innebär ett utsläpp 
av över ett ton koldioxid per resenär, vilket ungefär motsvarar utsläppen från ca 600 mils bilåkning. Väljer man 
att åka till Thailand blir utsläppen ungefär det dubbla, motsvarande ungefär ett års bilåkning (1200 mil). Ett 
annat miljöproblem kopplat till flygresor är den globala spridningen av smittsamma sjukdomar och den ökande 
risk för pandemi som det innebär. Problemet med ökande resor förstärks också av bl.a. av att skatterna är låga på 
flygbränsle, samt av program likt ”Packat och klart” där dess innehåll fungerar som reklam men på ett mer 
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riskerar sin ekonomi, genom att ta inblanco lån med hög ränta för att kunna leva upp till 
idealen. Dessa bilar är dock extra bensinslukande, vilket förvärrar miljöproblemen. (Lidskog, 
Sandstedt & Sundqvist, 1997:77) Även vid användningen av kökskvarnar och miljöanpassade 
reningsverk finns liknande aspekter som påverkar.  

”Det är alltid lättare att ändra handlingar och handlingsmönster som har få följdverkningar, 
dvs de är lätta att avgränsa i tid och rum. Allra svårast att genomföra är de omställningar 
som har många följdverkningar och samtidigt är omvärldsberoende, dvs man måste ändra 
många handlingar, samtidigt som det måste finnas samhälleliga möjligheter att göra det. 
(Lindén, 2001:118)  

Miljöhandlingar är beroende av individuell motivation, vilken avspeglas i attityder, och 
förekomsten av stödjande strukturer. Exempelvis så ökade återvinningen av 
öl/läskdrycksflaskor från 0 till 98 % under en tio års period, tidigare i Sverige. Detta kunde 
ske på grund av en väl anpassad struktur och visst ekonomiskt incitament. När det gäller 
minskandet av bilåkning så är de stödjande strukturerna mindre utvecklade, vilket är en faktor 
till att det är knappt 30 % av befolkningen som regelbundet drar ner bilåkandet och ca 15 % 
som drar ner på åkandet då och då. (Lindén, 2001:46-47) Om samhället proklamerar normer 
och regler för att minska bilåkandet så finns det också en risk att man som individ tänker att 
’det är inte så farligt att bara jag kör bil’. Föreoreningarna blir ju minimala globalt sett. Denna 
typ av individuell missriktad miljöhandling benämns ofta som fripassageraren. En annan 
variant i individuellt överutnyttjande av allmänna naturtillgångar är exempelvis om någon 
tillskansar sig ett överflöd av en artikel i rädsla av att andra ska göra det innan. Detta 
förfaringssätt likställs ofta med ”fångarnas dilemma”9. (Ariansen, 1992:87)  

Attityderna skiljer sig också mellan män och kvinnor. Män och kvinnor anger att de är 
intresserade av miljön i ungefär samma utsträckning, men kvinnor säger sig oftast vara mer 
känslomässigt engagerade och de upplever miljöhoten som mer problematiska och allvarliga. 
(Lindén, 2001:114) Kvinnor utövar också mer politisk konsumtion, det vill säga att de väljer 
varor och tjänster efter exempelvis miljö- och rättviseskäl. Kvinnor agerar också i andra 
samanhang med mer miljöhänsyn än män.(Boström, 2004, Lindén, 2001:115) Skillnader i 
attityder finns också mellan generationer, utbildning, politisk ideologi och ekonomisk 
inkomst. Individer som utför mest politisk konsumtion är oftast: politiskt intresserade, 
vänsterorienterade, välutbildade, kvinnor, i åldern mellan 20 till 60 och som har ganska bra 
inkomst. (Boström, 2004)  

                                                                                                                                                        

 

inbäddat och manipulativt sätt. Exemplen på grupptryck/status/modepåverkan/reklam och dess miljöpåverkan 
kan göras oändliga. Genom reklamen skapas behov, som egentligen inte finns spontant. Det som kan upplevas 
rationellt för individen, blir orationellt för kollektivet. Miljön och de allmänna tillgångarna överutnyttjas, till 
följd av individens egen tillfredsställelse och tro om att dennes lilla påverkan är marginell.  
9 ”Två fångar fängslas för ett brott som de antas har begått tillsammans. Båda nekar till brottet men 
förhörsledaren särar dem åt och ställer var och en inför följande val: ”Om du erkänner att ni båda begått 
brottet och din kumpan fortfarande nekar kommer du att få en mild behandling men din kumpan får ett mycket 
strängt straff. Det motsatta händer om din kumpan erkänner och du fortfarande nekar.” Var och en vet att om 
båda fortsätter att neka så kommer båda undan med ett ganska lindrigt straff. Men de vet också att om de nekar 
och den andre erkänner, så blir effekterna mycket värre för den som nekar. Om fången väljer att minimera sin 
risk kan han finna det rationellt att erkänna brottet för att på så sätt undvika det alternativ som ger sämsta 
utfallet. Vill fången chansa på att få det för honom bästa möjliga utfallet skall han också erkänna och hoppas att 
medbrottslingen nekar.  Eftersom båda är i samma dilemma kan den paradoxala effekten bli att båda erkänner 
brottet. Ur de båda fångarnas perspektiv hade det naturligtvis varit bättre om båda fortsatt neka. Men det 
förutsätter att de kan vara säkra på varandras handlande. Är de osäkra kan de finna det rationellt att erkänna. ” 
(Phil, 1997:27-28)  
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Ovanstående exempel på forskningsresultat visar på att det är skillnad på vad man säger och 
vad man gör (önskan om minskad oljeförbrukning, men fortsatt bilåkning). 
Samhällsstrukturen är en faktor till detta och tydligtvis verkar handlingsutgången också vara 
beroende av vilka känslor individen har till ämnet (exemplet skillnaden kvinnor/miljö). Hur 
definieras då en attityd och vad är det som är avgörande för attitydernas form? I nästa del ges 
några tänkbara svar.    

2.2. Attitydbegreppet  

Attityd är ett uttryck av hur en människas inställning är för (positiv) eller emot (negativ) 
något. En attityd kan bestå av kognitiva, emotionella och intentionella aspekter. Den kognitiva 
aspekten är vad individen tror eller tror sig veta om något. Detta kan handla om hur individen 
har tolkat informationen om projektet, det vill säga hur tankarna om hur, varför och vilka 
effekter förändringarna medför är formulerade. Den emotionella aspekten avser känsloläget 
för attitydobjektet, individen kan uppleva känslor som ilska eller glädje, i exempelvis att 
kommunen förändrar till en mer miljöanpassad avfallshantering. Den emotionella delen av en 
attityd är mest beständig och mest svårförändlig av de tre aspekterna, den påverkar också 
attityden som helhet mest. Den intentionella aspekten är individens handlingsberedskap inför 
objektet, det kan exempelvis vara om personen är beredd att ändra sopsorteringsvanorna eller 
protestera mot projektet. (Mann, 1972:148-154, Brante, Andersen & Korsnes, 2001:24)  

Attityder ger motiv till handling, och påverkar perceptionsförmåga10, känslighet och 
inlärningsförmåga. Attityder ger också ordning och innebörd åt alla upplevelser i vår 
sammansatta miljö. En stark enskild attityd är lika befäst i de tre aspekterna, kognition, 
emotion och intension. Men vid svagare attityder råder försvagning i någon del, detta uppvägs 
ofta genom att individen ändrar attityd. Om exempelvis en individ har en negativ attityd till 
invandrare, kan detta förändras genom information och ökad kunskap. Den ena aspekten av en 
attityd kan alltså påverka den andra. Men om exempelvis individen känner stark emotionell 
avsky för invandrare så resulterar den attityden som ytterst starkt mothärdigt till nya rationella 
vädjanden och informationer.  (Mann, 1972:148-150)  

Attityder sägs allmänt påverka individens beteende. Men Mann, med fler, menar att attityder 
och beteende ofta kan vara mycket motstridiga. Beteendet bestäms inte bara av attityder, 
andra faktorer i den omedelbara sociala situationen påverkar samtidigt. Exempelvis skulle det 
kunna vara så att en person har negativ attityd till Life-projektet, men jobbar på kommunen 
eller vill göra något annat kontrakt med kommunen, vilket gör att denne inte vill hamna i 
dispyt om projektet och därför inte visar sin attityd. Det kan också vara så att många olika 
attityder är relevanta för en handling. I detta fall kan det vara att individen har positiva 
attityder till miljöanpassning, men har negativa attityder till själva projektets hantering och 
utformning. En tredje faktor kan vara den typ av attityd som ligger bakom en fördom. 
Fördomar och om man så vill ”intellektualiserade” attityder är fyllda av övertygelser och 
stereotyper, men ger sällan handling. En fördom kan fungera som ett skydd för det egna jaget 
och är därmed en försvarsattityd. En femte aspekt är de samhälleliga strukturerna som också 
påverkar beteendet. I detta fall kan det handla om hur kommunen ger möjligheter och 
underlättnader för kvarnar, inkoppling på avloppsnät osv. Forskning har dock visat att även 

                                                

 

10 Perception kommer av latinets percipere och betyder att uppfatta. Uppfattningsförmågan är påverkad av våra 
sinnen samt av sociala och psykiska faktorer.  
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om inte en positiv attityd avspeglas i det faktiska handlandet, så har det betydelse för 
beredskapen att ändra beteendet. (Mann, 1972:151-157, Bennulf, Fransson, Polk, Biel, 1998)    

2.3. Attityders grunder och påverkningsfaktorer   

En individs attityder har till stor del fått sin grund i en social kontext och är också föränderliga 
av samma orsaker. Rubrikerna socialisation, normalitet och avvikelse, generaliserade andre 
och signifikanta andra, tillit, vanor och mönster, attityders rangordning, förväntningar och 
delaktighet signalerar den sociala kontextens betydelse för individens attityder.     

2.3.1. Socialisation 
”…tankeförmågan arbetar inte utifrån en kunskapsmässig nollpunkt. Den utnyttjar en 
uppsättning begrepp och attityder som bärs av tradition och som vi har tillägnat oss.” 
(Ariansen, 1992:19)  

Attityder grundas redan från tidig ålder och kan ändras under livets gång genom 
socialisationsprocessen. Begreppet socialisationsprocess betyder att individen anpassar sig till 
exempelvis sociala normer, värden, koder och språk som finns i ett samhälles eller en grupps 
kultur, religion och livsstil. Genom denna process utvecklas jagmedvetandet, men också ett 
överjag som i allmänt tal kallas för samvete. Föräldrar, skola, ett lands lagar, vänner och så 
vidare fungerar som ”socialisationsagenter”, det vill säga de är normgivande och lärande för 
socialisationen. Koder kan sägas vara de tecken, i form av kläder, kroppsspråk och så vidare, 
som visar ett samhälles och en grupps specifika natur, vilket skapar tillhörighet. Individen blir 
genom socialisationsprocessen en fungerande social varelse i ett socialt samanhang. Beroende 
på i vilket samhälle eller grupp individen socialiseras in i formas olika normer, koder och 
attityder. Exempelvis är socialisationsprocessen beroende av kön, klass, yrke osv. Men detta 
betyder inte att det råder några fullständiga deterministiska strukturer. Flera individer 
utvecklar en relativt fri jaguppfattning, identitet och förmåga till självständigt tänkande och 
handlande. Därför är också individens attityder förändliga. Men socialisationen ger riktlinjer 
till individen att anpassa sig till för att fungera bra i ett socialt samanhang. Normer kan sägas 
vara ett samhälles eller en grupps oskrivna lagar, som individen måste förhålla sig till. Om 
individen bryter mot dessa normer åtföljs detta av sanktionerar från de övriga. Sanktionerna 
kan vara i form av hånskratt, buande, avståndstagande osv. (Giddens, 2001:42-44, 64, 
Olofsson & Sjöström, 1993:152-165, Angelöw & Jonsson, 1990:78-99) Attityderna hos 
invånarna i Hammarö kan vara ett resultat av den långa socialisationsprocessen, men kan 
också vara direkt påverkade av den sociala interaktionen kring det aktuella ämnet. Det sociala 
”trycket” kan ge nya handlingsförlopp och normer som ger grund för en betraktares tankar 
och känsla för normalitet och avvikelse  

2.3.2. Normalitet och avvikelse 
Attityder är individuella, men har ofta en socialiserad prägel. Eftersom attityderna är privata 
men beteendet ofta är offentligt, utsätts beteendet för socialt tryck. Exempelvis så anses det 
”normalt” att i dagens Sverige ha en positiv attityd till att tvätta sin kropp dagligen och inte 
spotta på golvet inomhus. Längre tillbaka i tiden var det sällsynt med kroppstvätt, men vanligt 
att spotta inomhus. I u-länder är det vanligt att inte tvätta sig så ofta även i nutid. När det 
gäller attityderna till hur man sköter sina naturliga funktioner som avföring har också det 
förändrats, från social gemenskap till social isolering. (Angelöw & Jonsson, 1990:184-186) 
Exempel som de flesta i dagens Sverige har negativa attityder till nu, men som människor har 
haft positiva attityder till förut och i andra länder nu, är exempelvis: barnaga, boskap i 
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bostadshus, avrättning i egenskap av straff/hämnd/show, och så vidare. Dagens negativa 
attityderna speglar känslor av avståndstagande och avsky till sådana handlingar, de flesta vill 
heller inte göra dessa handlingar själv (och är benägna att stoppa andras handling) och vi 
tänker att det inte är bra av olika anledningar. Det finns ”avvikare”, som med sina individuella 
attityder, har mer eller mindre positiva attityder till dessa exempel, även om de inte alltid 
själva praktiserar det. Till och med de som anser sig normala kan exempelvis inta en positiv 
attityd till avrättning, även om de kanske själva aldrig skulle genomföra en beordring för 
avrättning av en annan individ eller själva vara bödel, vilket är fallet i flera av USA:s stater. I 
vissa Islamska länder deltar också civila i avrättningar, som stening. Avvikare fungerar som 
avskräckande varningssymbol för de som anser sig normala. En auktoritet kan säga: ”se där 
hur det kan gå om du inte sköter dig”. (Dahlgren & Starrin, 2004, Mann, 1972:54, Olofsson & 
Sjöström, 1993:151) Observera emellertid att det som anses normalt ej behöver vara ”rätt” 
och ”bra”, tolkningen av detta är som sagt beroende av en rad faktorer.   

Kanske kan även attityderna till det relativt unika Life-projektet påverkas av att det är 
avvikande till det konventionella normala avloppssystemet? Om en viss attityd börjar gro, 
kanske med incitament från en närstående och betydelsefull eller auktoritär person, så sprids 
den lätt med tanke på att de flesta inte vill vara avvikare. Det kan också anses normalt att ha 
en positiv attityd till miljöanpassning, men negativa attityder till avgifter, skatter och extra 
arbetsbörda för individen.   

2.3.3 Generaliserade andre och signifikanta andra 
Människors muntligt uttryckta attityd kan, som det har nämnts ovan, vara starkt färgade av de 
allmänt accepterade värderingar och moralregler som finns i kulturen och som det omgivande 
samhället är baserat på, vilket Mead11 kallar för generaliserade andre. (Giddens, 2001:53,58, 
Andersen & Kaspersen, 2002:140-141) Man kan då tala om man uttrycker sig politiskt 
korrekt. Individen övertar då den generaliserande andres roll. Människan socialiseras som sagt 
genom hela livet in i roller och normer vilket skapar ett tryck att infoga sig i detta tyckande, 
genom bland annat grupptryck och förväntningar, följda av möjliga sanktioner.   

Vissa generella attityder kan sakna förankring hos individen som därför kan komma att handla 
motstridigt till det muntliga budskapet. Individen kan ha socialiserats in i andra attityder, som 
är färgade av en mindre grupps eller individs moral, etik och övrig filosofi, vilket gör att det 
bryter mot den övergripande samhällsnormen. En liten grupp eller individ som utgör så stort 
inflytande på individen kallar Mead för signifikanta andra.   

Mead menar att individen tillfälligt kan ta över roller i vissa samanhang, det vill säga att 
individen är en annan inför sig själv. Individen sätter sig in i den andres ställe och har 
förmågan att projicera hur andra kommer att reagera på sitt beteende. Det innebär exempelvis 
att om intervjupersonen blir för styrd av intervjusituationen så riskeras att individen inte 
uttrycker sin egen attityd, utan uttrycker det som han tror sig förväntas uttrycka. (Andersen & 
Kaspersen, 2002:140-141)  

2.3.4. Vanor och mönster 
Människans inneboende ”lathet”, bekvämlighet, eller om man så vill strävan efter 
effektivisering, spelar stor roll för hur handlingsmönstret gestaltas. En viktig aspekt beskriver 

                                                

 

11 Mead, George H, var en känd amerikansk filosof, psykolog och sociolog, som räknas till en av sociologernas 
klassiker (Andersen & Kaspersen, 2002:139).  
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begreppet habitus12, som Bourdieu13 använder flitigt. Habitus beskrivs som det utav vanans 
makt strukturerade och strukturerande mönster för perception, tänkande och handling. 
(Johansson, 2001:53-55) Habitus är beroende av exempelvis klasstillhörighet, men har alltid 
en individuell karaktär och är avgörande för alltifrån matvanor till karriärmöjligheter, menar 
Bourdieu. Det gamla och inom gruppen accepterade handlingsmönstren känns då tryggt, 
medan det nya kan kännas okänt och osäkert. Habitus medför alltså att förändringar kan bli 
svåra att ta emot och därmed är det tänkbart att attityderna blir negativa, till en plan som 
exempelvis Life-projektet.   

”Vi är inte dömda till frihet, utan snarare till att beteckna och till att realisera vår 
habitus i olika former av handlingar och attityder.” (Johansson, 2001:59)  

2.3.5. Attityders rangordning och dess betydelse 
Attityder för just den aktuella förändringen i Hammarö kommun är delvis påverkad av hur 
attityderna och värderingsgrunden är för samhället i stort. Exempel på värdegrunder är 
politisk ideologi, religion, natur- och människosyn och så vidare. Dessa grunder är beroende 
av utbildning, kultur, uppfostran, kön med mera. Värdegrunderna med dess påföljande 
attityder är mer stabila och kan sägas vara högre rangordnade än attityder till en specifik 
företeelse. En del menar alltså att man på så vis kan rangordna attityderna och att den lägre 
stående attityden är påverkad av den högre, samt att de lägre attityderna förändras lättare än 
de högre. (Brante, Andersen & Korsnes, 2001:24) Exempelvis om en individ har positiv 
attityd till miljöarbete i stort, så är chansen större till att denne kör försiktigt med sin bil, så 
kallad Eco-driving, för att spara bränsle och minska utsläpp, även om det tar längre tid att åka 
osv. Individen kan vara negativ till skattehöjningar, men om denne tror att en höjd bensinskatt 
kan leda till minskade utsläpp så kan attityden bli mer positiv. För förändring av de högre 
attityderna krävs i många fall någon form av händelse som berör individen på djupet, av det 
slag Giddens kallar för ödesdigra ögonblick. (Giddens, 2002:137-139) Därför kan det vara 
värdefullt att fokusera på de grundläggande värderingarna och attityderna om man söker en 
mer långsiktig kunskap om hur individens attityd kan utvecklas.   

Även i fallet Hammarö finns attitydgrunder som är högre stående än attityderna för själva 
projektet, vilket även påverkar hur attityden tar sig uttryck för kommande undersökning. 
(Brante, Andersen & Korsnes, 2001:24, Lindén, 1994:71-76) Attityderna för det nya systemet 
kan vara underordnat följande socialiserade dikotomier: antropocentrisk/biocentrisk miljöetik, 
vänster/höger politik, syn om skör/välvillig natur, individ/struktur anpassning, 
konstruktivistisk/positivistisk verklighetsuppfattning, religiös/ateist, osv. En antropocentrisk 
syn innebär en tro om att bara människor är bärare av inneboende värde, vilket medför att 
hänsyn bara tas till människor14. Den biocentriska synen säger att alla levande väsen kan 
sägas ha någon form av värde och rättighet.  (Ariansen, 1993:127, 165) Att de politiska 
ideologerna kan uppdelas på en höger/vänster skala känner de flesta till. En uppfattning om att 
naturen är skör betyder att naturen befinner sig i en ömtålig jämviktssituation, i vilken små 
förändringar kan skada balansen och ge katastrofala följder. En tro om att naturen är välvillig 
säger att naturen är mycket tålig och klarar av att reparera stora skador. (Lidskog, Sandstedt & 

                                                

 

12 Begreppet habitus är besläktat med engelska ordet habit som betyder vana/karaktär. Begreppet har en central 
betydelse i Pierre Bourdieus teori om problematiken handling/struktur. (Brante, Andersen & Korsnes, 2001:111)   
13 Bourdieu, Pierre, tidigare filosof och antropolog, nu känd sociolog. Uppväxt på Frankrikes landsbygd. 
(Andersen & Kaspersen, 2002:363-366) 
14 Många forskare anser att den kristna (katolska) kyrkan påverkade (påverkar) folk till en tro om människans 
särställning, centrala position i världsalltet, herravälde och förvaltare över naturen. Denna syn finns än i dag 
starkt närvarande hos många. (Ariansen, 1992:19-45) 
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Sundqvist, 1997:152) En del menar att individen själv helt kan styra sitt handlande, medan 
andra menar att individen är begränsad av socialt tvång och strukturen i samhället. (Giddens, 
2001:611) En konstruktivistisk syn innebär en tro om att vi människor konstruerar vår 
verklighetsbild och att den därmed blir relativ och subjektiv. Den positivistiska synen menar 
tvärt om att exempelvis experters uppfattningar och beskrivningar är korrekta, reella och 
objektiva. (Lidskog, Nohrstedt & Warg, 2000:237-241) Exempelvis kan alltså en person 
tankemässigt ha och förmedla en verklighetsuppfattning om att bara människor har värde, 
naturen är tålig och att verkligheten tolkas objektivt. Denna uppfattning kan sägas utgöra en 
diskurs, som delas av flera. Medan en annan persons uppfattning är förskjuten mer eller 
mindre åt nått håll. En annan diskurs, som också delas med flera, kan vara: en mening om att 
allt liv har lika värde, verkligheten uppfattas subjektivt, naturen är skör. Renodlade 
dikotomier används som en slags förenkling av verkligheten för att lättare kunna analysera 
olika omständigheter.   

Hur dessa olika omvärldsuppfattningar och resonemang om verkligheten/diskurser har för 
betydelse för attityder illustreras bra av följande beskrivning, som bygger på hur människor 
uppfattar en översvämning av ett område där en flod stiget över sina bräddar.  

”Översvämningen, i form av vattenståndets stigning, är en händelse som äger rum oberoende 
av människors tankar och tal. Alla drunknar om de befinner sig på en olämplig plats, oavsett 
vilka föreställningar de må göra sig om översvämningen. Översvämningen är ett materiellt 
faktum. Men när människor försöker sätta in översvämningen i ett meningsgivande 
sammanhang befinner sig översvämningen inte längre utanför diskursen. Många skulle binda 
ihop händelsen med kategorin ”naturfenomen”. Men de skulle ändå inte nödvändigtvis 
beskriva den på samma sätt. Några skulle bygga på en meteorologisk diskurs och beskriva 
översvämningen som ett resultat av den osedvanligt stora mängd nederbörd som kanske fallit 
på sistone. Andra skulle beskriva översvämningen som en del av El Niño-fenomenet och dess 
konsekvenser för vissa delar av världen, eller som en av de många globala konsekvenserna av 
växthuseffekten. Åter andra skulle se översvämningen som resultatet av ”felaktig politik”, till 
exempel regeringens bristande vilja att bygga fördämningar. Slutligen skulle några se 
översvämningen som ett utslag av ”Guds vilja”. De skulle sätta den i samband med Guds 
vrede över att folks syndiga levnadssätt eller se den som ett varsel om världens undergång.”   
(Winther & Phillips, 2002:15-16)  

Värderingar och övergripande diskurser är också förändliga över tid. Det som av de flesta 
ansågs vara på ett sätt för exempelvis 300 år sedan uppfattas annorlunda idag. Thomas Kuhn 
med fler kallar övergången mellan olika kunskapsepoker för paradigmskifte. (Brante, 
Andersen & Korsnes, 2001:233-234) Exempelvis ansågs i många år att jorden vara centrum i 
solsystemet (till följd av kyrkans ideologier), idag vet vi att den inte är det. Det moderna 
samhället sekulariserades. Den tid vi lever i idag benämns ofta som postmodern. Med det 
menar man att samhället håller på att utvecklas från det 
moderna/industrialiserade/tillväxtekonomiska till något annat. Även synen på miljö och 
miljöhandlingar har ändrats över tid. I den moderna tiden började man så sent som på 70-talet 
ta hänsyn till miljön i politiken. Nu verkar det vara på tillbakagång igen. Vetenskapen och det 
allmänna tyckandet är alltså grundat i sociala faktorer och är förändliga över tid.   

2.3.6. Förväntningar och delaktighet påverkar attityder 
Individens attityd är också påverkat av förväntningar och faktiskt resultat. Förväntningarna 
påverkar individens förtroende för politik och politiska åtgärder. Om invånarnas förväntningar 
innebär att de tror att de ska få vara delaktiga i utarbetande av Life-projektet tillsammans med 
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kommunen, men att det senare visar sig inte vara fallet så kan attityderna bli negativa. Men 
uppfylles deras förväntningar är chansen större till attityderna blir positiva till projektet. 
(Angelöw & Jonsson, 1994, Petersson, 2003:24) Om individen upplever att denne har liten 
egenkontroll, dvs. liten möjlighet till att kontrollera och påverka sin egen situation, ökar 
risken för stress och starka emotioner. (Angelöw & Jonsson, 1990:197-198) Emotioner av 
skam, förnedring, kränkning, förbittring och ilska kan uppstå då förväntningarna inte infrias, 
vilket tar sig uttryck i bland annat negativa attityder (Dahlgren & Starrin, 2004:16).   

Men kanske handlar det inte bara tankemässiga förväntningar om inflytande och kontroll, 
kanske finns det också ett visst mått av grundläggande individuellt behov hos många att få ha 
kontroll och inflytande. Karasek och Theorell har utarbetat teorier om egenkontrollens och 
inflytandets betydelse. Deras studier inom bland annat sjukvården visar att demokrati är 
viktigt på arbetsplatser för att inte minst minska fysiologisk stress och ge bättre hälsa. Karasek 
och Theorell:s studier på arbetslösa visar även där att de som mist inflytande och kontroll, 
oftare drabbas av sjukdom. Brist på egenkontroll och inflytande ger känslor av vanmakt. 
(Theorell, 2003, Karasek & Theorell, 1990) Som vi tidigare har erfarit så betyder känsloläget 
mycket för attityden och för individens handling. Alltså kan det personliga inflytandet ha stor 
betydelse för Life-projektet. Känslor av vanmakt ger negativa attityder till den eller det som 
har orsakat emotionen. Om respondenten upplever vanmakt för exempelvis kommunen i dess 
handhavande av Life-projektet blir den negativa attityden stark.   

2.3.7. Statlig påverkan på attityder och handlingar 
Med styrmedel som: information, lagar/normer/regler, fysisk planering och ekonomiska 
styrmedel kan attityder förändras. Information är tolkningsberoende och bygger på 
frivillighet, vilket ger långsam förändring. Extra långsamt går det om informationen är 
komplicerad. Ekonomiska styrmedel skyndar på och är katalyserande. Priser, skatter, böter 
och avgifter ger oftast bara en kortvarig attitydförändring. När det gäller exempelvis bilåkning 
minskar bara åkningen ett tag, sedan återgår det på grund av omprioriteringar i den 
individuella ekonomin. Rabatter, återbäring/pant och bonus upprättar ett ekonomiskt kontrakt 
och skapar incitament till social omlärning. Lagar är tvingande och omedelbara, men 
människor har mer eller mindre stark vilja att motstå tvingande åtgärder. Ofta tänjs eller 
överskrids gränserna, eller så uppsöks kryphål för att kunna bevara sitt gamla 
handlingsmönster. Samhällsplanering, genom ändring av omvärldsfaktorer som ger 
påminnelse och tillvänjning.  (Lindén, 2001:107-111) Om det föreligger att: informationen till 
invånarna har varit för tekniskt komplicerad på exempelvis molekylärnivå, projektet riskerar 
att medföra stor ekonomisk belastning för invånarna, dålig planering och research från 
kommunen, påtvingade beslut, så riskeras att attityderna blir negativa hos individerna. Om 
däremot informationen har varit tydlig och givande, projektet inte medfört ekonomisk 
belastning och att inflytandet från de boende har varit stort, så är chanserna för positiva 
attityder större. Positiva attityder kan då leda till att projektet lyckas långsiktigt.   

2.3.8. Sammanfattning 
Ett muntligt uttryck för en attityd avspeglas inte alltid i handling. Tankarna om en företeelse 
kan vara mer eller mindre känslomässigt berörda, vilket starkt påverkar handlingen.   

Det finns tre avgörande faktorer för en attityd. Den första utgör en attitydstruktur, med 
kognitiva, emotionella och intentionella aspekter. Den andra faktorn beskriver den inbördes 
påverkan i strukturen. Den tredje faktorn är det som händer i yttre sociala omgivningen.   
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Attityderna grundläggs från barndomen, men kan förändras under livet genom 
socialisationsprocessen. De uttalade attityderna kan vara svagt grundade och förändliga, och 
dessutom kan flera attityder konkurrera med varandra. Intervjupersonens attityder påverkas 
exempelvis av vad samhällets normer anger (generaliserande andre), övriga attityder och dess 
inbördes rangordning, förväntningar, inflytande, habitus/vanor, vad dennes närmaste grupp 
anser, signifikanta andra, vad respondenten tror att intervjuaren vill höra osv. De framtida 
attityderna och handlingsmönstren till projektet är starkt beroende av yttre förutsättningar, till 
exempel hur väl kommunen anpassar systemet till de boende, det vill säga hur enkelt eller 
svårt det blir att genomföra avfallshanteringen rent praktiskt, hur informationen ges, 
ekonomiska kostnader och så vidare. Därför kan förutsägbarheten av individens framtida 
attityd och handlande vara svår att förutsäga. Attitydmätningar till ett särskilt projekt ger 
därför ett maximalt värde för stunden, och måste därför omprövas för att ge aktuell attityd. 
Attitydmätningar på värdegrunder är mer beständiga.  
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3. Metod  

I detta avsnitt uppvisas hur jag har gjort undersökningen. Det vill säga en redogörelse för 
vilka vetenskapliga metoder jag har använt mig av, för att kunna uppfylla syftet och besvara 
forskningsfrågan.  Jag beskriver först hur valet av metod gjordes, sedan utvecklas hur den 
valda metoden användes, vilket urval som gjordes, begränsningar, felkällor, giltighet och 
tillförlitlighet.     

3.1. Val av forskningsmetod  

Valet av metod har skett strategiskt utifrån problemställning, resurser, forskningserfarenhet 
och aktuellt objekt. När man som forskare skall undersöka ett fenomen krävs det att man är 
klar över vad man söker och på vilket sätt man bäst når det avsedda målet. Vad som söks är 
redan klargjort, men för att nå målet krävs olika val. Det första valet innebär att välja mellan 
en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Eftersom jag i den här studien söker djupare specifika 
kunskaper från en avgränsad population, så har valet skett av en kvalitativ metod.15 Jag söker 
alltså specifika kvalitéer. Kvalitativ metod präglas av förståelse och inifrånperspektiv.   

Genom kvalitativa metoder kan empiriska data inhämtas på en mängd olika sätt, till exempel 
dold och medverkande observering, intervjuer med färdiga frågor eller ramar osv. (Kvale, 
1997: 94, 96, Mason, 2004) Jag har valt att basera studien på öppna och obetydligt 
strukturerade intervjuer, med hjälp av en intervjuguide. Underlag har också sökts via skriven 
kommunikation, mellan invånarna, kommunen och till allmänheten, som brev och 
tidningsinsändare. Intervjuerna, breven och artiklarna kompletterar varandra och ger en mer 
komplett bild över hur individerna har interagerats sinsemellan och med politikerna, vilket i 
sin tur ökar validiteten för denna studie.    

Nästa val handlar om teorier skall användas, och i så fall vilka. Om teorier skall användas 
krävs också att man väljer hur de skall användas. Jag har valt att använda både allmänna 
sociologiska och socialpsykologiska teorier och mer specifika teorier om attityder. I första 
hand har teorier om miljöattityder sökts. Att använda både allmänna och specifika teorier 
öppnar fler vägar i tolkningsprocessen, än att bara specialisera sig på ett tankesätt. Det 
specifika tankesättet kan vara felaktigt i just denna studie. Studien strävar ej heller efter att 
testa olika teorier. Teorierna har använts på ett abduktivt sätt, för att till viss del ge ramar åt 
frågorna till de boende i området, samt för tolkningen av det som uttrycks. Teorierna finns 
alltså med som teoretiska ramar till tänkbara förklaringsgrunder, men kanske mest som 
tankemässig inspiration till min studie, där stor uppmärksamhet och innovation ägnas åt de 
empiriska upptäckterna. Analysen har skett varvat med teoretisk läsning, dvs. både 
fördjupning av teori och empiri har skett samtidigt över tid. En utav två andra varianter hade 
varit att arbeta strikt induktivt, dvs. empirinära, som i metoden grundad teori. Denna metod 
grundar egna teorier enbart utifrån empiriska upptäckter. Den andra varianten är att arbeta 
deduktivt, vilket innebär att utgå från teorier. Med detta förfaringssätt testas teorier i empirin. 
(Mason, 2004:180-182, Angelöw & Jonsson, 1994:187-193, Arvidson, 2001:23).   

                                                

 

15 Om det sedan skall göras en undersökning om de generella attityderna och deras fördelning på de boende i 
Life-projektets område, kan en kvalitativ studie som denna utgöra ett värdefullt underlag. Och därmed stärka 
validiteten i den kvantitativa undersökningen, för det krävs att enkätfrågorna är byggda på de lokala 
förhållandena, vilka kan upptäckas i en kvalitativ studie som denna.  



 

18

 
Ett val har också skett av att undersökningen ska präglas av en explorativ karaktär, det vill 
säga att jag i denna studie har försökt upptäcka faktorer för attityderna i en sökande pendling 
mellan teori och empiri. Detta för att kunskapen om Hammaröbornas attityder är relativt 
okända. Alternativa idealtypiska underökningsformer är: deskriptiva (= beskrivande; vilken är 
en form som en senare kvantitativ undersökning kan anta) vilka kräver kvalitativa 
förkunskaper, och explanativa (= förklarande, som exempelvis kan utföras med en kvantitativ 
studie som grund) ansatser. (Rosengren & Arvidson, 2001:90, 119) Intervjuerna och analysen 
har skett genom ett flexibelt och öppet förhållningssätt. Bilden av de talade och skrivna 
uttrycken har också kompletteras med att studier av den geografiska miljön, både på karta och 
på plats. Jag har valt denna strategi därför att jag anser att det finns fruktbara och värdefulla 
teorier till hands, som kompletterar intervjuerna samt ger bredare tolkningsmöjligheter till 
stoffet vilket därmed ökar resultatets värde. Det kvalitativa resultatet kan leda till en 
nyansering av befintliga teorier, baserad på det som just Hammaröborna ger uttryck för. 
(Mason, 2004:180). Vi kan inte från början veta hur just Hammaröbornas attityder är, det 
finns ju trots allt en ”unik” population som bor där, i den mån att t.ex. ålder, utbildning, 
ekonomiska förutsättningar är olikt ett Sverigegenomsnitt. Men framförallt är Life-projektet 
unikt, och därmed grunden för attityderna.   

Vilken kvalitativ metod ligger då nära mina val av förfaringssätt? Diskursanalys skulle kunna 
vara en tänkbar metod. Diskurser speglar föreställningar om verkligheten och därmed kanske 
också attityden för olika aspekter. I diskursanalysen fokuseras det på hur verkligheten skapas, 
inte hur den är. (Börjesson, 2003:19-26) Diskursanalysen är troligen relativt lämpad för 
intentionella och kognitiva aspekter. Men hur når man de emotionella aspekterna? Visserligen 
avspeglas säkerligen delar av dem i en diskursanalys, men kanske kan det bli tydligare i en 
annan metod? Kanske kan hermeneutik fungera bra till detta ändamål? Kvale menar att 
hermeneutiken är:…dubbelt relevant för  intervjuforskningen: först genom att kasta ljus över 
den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att kartlägga den 
process där intervjutexterna tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog eller ett 
samtal med texten”. (Kvale, 1997:49) Hermeneutiken tillåter en kontext och förutsätter 
reflektion till sin förförståelse i tolkningarna, vilket jag anser vara bra i detta samanhang. 
Genom flera överväganden mellan olika metoder har mitt val fallit till att till stor del basera 
metoden för denna studie till hermeneutiken.   

3.2. Metodtillämpningar  

Studien har byggt på intervjuer, tidningspubliceringar och brevväxling mellan Hammarö 
kommun och några av de boende i området för Life-projektet. Först i detta avsnitt redovisar 
jag för hur texterna har valts och hur de har använts, sedan följer en redovisning av hur 
intervjuerna har planerats och genomförts. Intervjuförfarandet är mer komplicerat och mer 
omfattande än hanteringen av det skrivna materialet, därför åtgår mer utrymme till 
redovisning av detta. Intervjuerna utgör studiens bas, insändare och brevväxling kompletterar 
materialet.    

3.2.1 Val och hantering av skrivet material  

Insamlandet av skrivet material har gjorts bland annat för att se hur kommunen/projektledarna 
och invånarna har påverkat varandra i Life-projektet. Detta för att lättare kunna tolka 
intervjuerna. Det skrivna materialet ger också en tydligare bild av hur attityderna är hos några 
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av invånarna. Att skriva till kommunen och medverka i media indikerar på starka attityder hos 
dessa invånare. Två av de invånare som har varit involverade i skrivelserna har jag också 
intervjuat. Enbart det skrivna materialet är inte helt jämförbart med intervjuernas stoff, då det 
mest speglar en del av attityden till projektet som helhet, samt att kontexten delvis saknas. Det 
finns en risk att personerna som har undertecknat breven till kommunen har påverkat och 
förstärkt varandras attityder just vid brevskrivningstillfällena. Denna förstärkning kan ge 
styrka åt innevånarna att verkligen ge uttryck för sina farhågor, men det kan också vara en 
påverkan som gör att individen ger uttryck för något som denne inte står för själv och endast 
utgör ett tillspetsat uttryck. Ett reportage från tidningen VF har använts, risken finns också 
alltid att reportern har vinklat artikelns innehåll (må så vara omedvetet) och de medverkade 
invånarnas utlåtanden kan ha påverkats av reportern. Därmed är också denna typ av källa 
något mer osäker. Om de olika källorna överensstämmer är chansen större att verklighetens 
attityder är fångade.  

Studien har innefattat en allmän medial uppmärksamhet under arbetets gång. Kungörelser, 
insändare och reportage har sökts för att se hur projektet framskrider, för att få mer 
information om projektet, ge mer stoff till attityderna och tolkningen av intervjuerna.  

Skriven intern kommunikation mellan kommunen/projektledarna och de närboende 
efterfrågades både i samtal med projektledaren Zbasnik och vid den första intervjun av de 
närboende. Zbasnik sände kopior via post till mig, och kopior gavs även till mig av 
respondenten vid första intervjun. Kopiorna av breven var överensstämmande från de båda 
källorna. Breven som hade skrivits vid denna tid är de som jag har redovisat och hänvisat till i 
resultatdelen.    

Även ren information till invånarna från kommunen/projektledarna efterfrågades vid samtal 
med Zbasnik. Han skickade även kopior på detta via post. Information hade getts via 
lokaltidningen Hammaren, Hammarö kommuns Internet hemsida och via muntliga 
informationsmöten, det sistnämnda har jag också fått protokollkopia från. Även informationen 
speglar den interaktion som har varit. Förutom denna mer ”direkta” information har även 
reportage gjorts i tidningarna Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen. Några 
invånare har berättat om sina orosmoment till Life-projektet och Zbasnik har svarat. Vad 
gäller dessa källor så har de sökts lite mer sporadiskt, utan att fylla ambitionen av att ha 
redogjort för exakt all publicering. Huvudsaken är inte varje ordbyte, utan mer konstatera att 
åsikter har bytts, även offentligt, och att attityderna har varit relativt starka från dessa 
inblandande, samt att tidningspubliceringarna kan ha påverkat de intervjuades attityder.   

Den första intervjun skedde (12-04-05) före tidningsreportaget, av några invånares 
förmedlade oro för projektet. De två nästkommande intervjuerna skedde (19-04-05) dagen 
efter publiceringen, och de sista intervjuerna ytterligare några dagar efter.    

3.2.2. Urval av intervjupersoner  

Kapaciteten för reningsverket blir ca 1200- 1300 hushåll, i första etappen berörs ca 300 – 400 
hushåll (Bärstad). (Sjögren, 2005-2) Eftersom både tid och ekonomi är starkt begränsande 
faktorer kan inte alla berörda i Life-projektets område intervjuas, därför måste ett urval göras. 
Det är önskvärt med så stora skillnader som möjligt i urvalet. Olikheter i attityder och dess 
grunder söks alltså. Tidigare studier har visat att det råder attitydskillnader mellan individer 
av olika kön, ålder, boendemiljö osv. (Lindén, 1994:182). Men också utbildningsnivå och 
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partitillhörighet är avgörande för attityder och handlingsmönster till miljöhänsynsarbete 
(Boström, 2004). Önskvärt är att urvalet exempelvis består i ungefär lika antal av var kön, 
spridning av utbildningsnivå, politisk ideologi, fackföreningstillhörighet osv. Att välja 
intervjupersoner på detta sätt kallas för strategiskt urval, vilket är i motsats till kvantitativa 
studiers representativa urval. Antalet personer för intervjuer är begränsat av tid och inflödet 
av ny kunskap om attityderna och dess grunder. I första hand har ålder, kön och avstånd till 
reningsanläggningen utgjort urvalet i denna studie. Utbildningsnivå, ideologier osv. har fått 
viss spridning av sig själv. Trost menar att fyra fem intervjupersoner är tillräckligt i en 
kvalitativ studie. Ett fåtal väl utförda intervjuer är värt mer än fler som gjorts slarvigare. 
(Repstad, 2001:66-67, Trost, 2001:105-111)  

Projektledaren för Life-projektet förmedlade, efter förfrågan och önskemål från mig, 
skrivelser från närboende till kommunledningen. Dessa skrivelser var undertecknade av ett 
antal personer. Jag valde ut två av dessa för intervju, vilket de efter förfrågan ställde sig 
positiva till (Dessa benämns som intervjuperson 1 och 2 i resultatet). Jag misstänkte att dessa 
personer hade relativt starka åsikter om Life-projektet, och därför kunde utgöra ett intressant 
underlag. intervjuades innan de aktuella tidningspubliceringarna gjordes. Utöver dessa två 
personer ville jag intervjua personer som inte fanns med som undertecknare, men som ändå 
var direkt berörda. En tredje person mötte jag i anslutning till den första jag intervjuade, 
denne tredje uttryckte att han ville bli intervjuad. (Intervjuperson 3) Nu fanns alltså tre 
personer som ville framföra sina relativt starka åsikter, men den tredje var inte en av dem som 
undertecknat breven till kommunen. Efter att ha studerat kartan närmare över området för 
reningsanläggningen upptäckte jag att dessa tre bodde relativt nära, inom 500 meter, själva 
platsen för anläggningen. Jag ville därför även söka upp boende ca 1000 meter från den 
tilltänkta reningsanläggningen, för att se om det kunde utgöra någon skillnad för attityderna. 
Via kartan tog jag ut ett antal adresser, och sökte sedan på Eniro efter telefonnummer. När jag 
ringde den första av dessa var denne villig att ge en intervju (intervjupeson 4), men kravet var 
att det skulle ske per telefon (Kanske berodde detta på mindre starka attityder? Återkommer 
om detta i intervjuanalysen). Under samtalets gång så rekommenderade denne person att jag 
skulle ringa dennes granne, som kunde tänkas ha andra åsikter grundade på andra aspekter 
(Intervjuperson 5). Jag ringde även upp denna person. Trots att de nu fem intervjuade bor 
olika långt från den tilltänkta reningsanläggningen, så bor de dock alla inom området runt den 
tilltänkta anläggningen. Gemensamt för dessa är också att de har enskilda avlopp, och 
kommer att kopplas in på ledning först i en andra etapp.   

De som först skall anslutas bor i bostadsområden (Bärstad och Lövnäs, se karta bilaga 3) ca 
2500 meter ifrån själva platsen för reningsstationen16. Jag ringde upp 10 personer från dessa 
områden, men tyvärr visste de inget, eller mkt lite, om Life-projektet. Därför blev det inte 
aktuellt att intervjua dem om det. De ville inte heller svara på allmänna frågor om miljö och 
samhälle.   

Intervjuperson 1, Ip 1, är en man boendes inom ca 500 meter från den projekterade 
reningsanläggningen. Ip 2 är en kvinna, också boendes inom ca 500 meter där ifrån. Ip 3 är en 
man boende inom samma område. Ip 4 är en man boendes inom 1000 meter från den tilltänka 
anläggningen. Ip 5 är en kvinna som bor på samma avstånd som den föregående.  

Efter att ha intervjuat de fem och granskat utsagorna så upplevde jag att intervjuerna gav 
likvärdiga resultat och inget nytt framkom. Det blev bara mer av samma saker. Det framkom 

                                                

 

16 Se kartbilaga om bostädernas placering i förhållande till projekterad reningsanläggning.  
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också att de relativt fåtal boende i området hade diskuterat mycket om Life-projektet 
sinsemellan och troligen därför uttryckte en liknande syn på projektet. På grund av dessa 
faktorer valde jag att inte intervjua fler personer.    

3.2.3. Konstruktion av intervjuguide  

För att underlätta intervjuerna för mig, så att de övervägda teoretiska dimensionerna blir 
berörda och för att ge påminnelse till specifika frågor, så har jag konstruerat en intervjuguide. 
Guiden har gett relativa ramar och viss struktur för intervjun och vad som skall undersökas, 
inte styrt fråga för fråga, intervjuerna var öppna och relativt obundna. Guiden används som en 
guide, inte som en mall. Meningen är att den intervjuade ska känna sig avslappnad och inte 
för styrd, helst skall respondenten tänka fritt vilket också kan leda till aspekter utanför guiden 
vilket kan vara av intresse. Dessa aspekter kan då följas upp av följdfrågor. (Rosengren & 
Arvidson, 2001, Angelöw & Jonsson, 1994:187-193, Repstad, 2001:64-66)   

Det är viktigt att frågorna relateras till syftet och forskningsfrågan för studien. 
Intervjufrågorna kom därför att handla om de direkta attityder som finns till Life-projektet, 
miljö, politiker osv. Frågorna bör också vara utformade så att respondenten förstår dess 
innebörd. Frågorna får ej heller innehålla något påstående eller liknande som kan styra 
respondentens svar. (Mason, 2002:68)  

Som jag redan har redovisat för i teoridelen så påverkas en attityd av andra attityder, 
värdegrunder och av diverse andra faktorer. Jag har indelat faktorerna i olika teman i 
intervjuguiden, vilka är intressanta att undersöka och som kan ha betydelse för just attityderna 
till Life-projektet.   

Första temat är om attityder för Life-projektet. Den inledande ”frågan” är en uppmaning till 
att respondenten själv skall ge en kort beskrivning av projektet, detta för att få igång ett 
spontant samtal och se personens oreflekterade svar. Sedan följs detta tema upp av frågor 
som: Hur upplevs informationen ha varit om projektet? Är projektet motiverat? Ser du fram 
emot införandet av systemet? I det andra temat är frågorna inriktade på attityder till allmänna 
miljöhandlingar. Exempel på frågor är: Sorterar du ditt avfall i någon utsträckning? Sparar du 
el och varmvatten, i så fall hur? I det tredje temat handlar frågorna attityder till politiker och 
politiska åtgärder. En fråga lyder exempelvis: Litar du på att staten och kommunen tar den 
miljöhänsyn som krävs? Det fjärde temat inbegriper miljökänslor. Exempelvis: Är du orolig 
för miljöförstöring? Vilka miljöproblem upplever du som allvarligast? Det femte temat 
handlar om kunskap och attityd om miljö, miljöproblem och samhälle. Exempel: vad tycker 
du är orsaken till miljöproblem, individ, politik, företag, teknik osv.? Tema sex är frågor om 
vardagslivet. En fråga löd bland annat: Upplever du din vardag som lugn, kontrollerad, 
stressig, eller? Det sjunde och sista temat innefattar frågor om värdegrunder. Just 
värdegrunder kan vara lite extra känsligt att fråga om. Därför ville jag exempelvis inte direkt 
fråga om vilket parti respondenten röstar på. Utan istället frågade jag om personen var med i 
någon organisation, människans värde och roll i förhållande till andra djur osv.   

Efter de första intervjuerna märkte jag att mina teoretiska antaganden behövde justeras, och 
därmed också intervjuguiden. Värdegrunder, vardagslivet, miljökunskap och allmänna 
miljökänslor verkade inte spela så stor roll för attityden till Life-projektet. Istället var 
pågående behandling och tidigare erfarenhet från politiker mer signifikanta faktorer. Därför 
frågade jag inte om värdegrunder och vardagsliv i de resterande intervjuerna, frågorna om 
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allmänna miljökänslor och kunskap om miljö inkluderades i temat om attityder till 
miljöhandlingar idag. Därmed minskades antal teman ner till tre stycken. Den ursprungliga 
intervjuguiden samt den justerade guiden finner du som bilaga 1 och 2, längst bak i denna 
skrift.   

Eftersom värdegrunder är personliga och kan upplevas känsligt att förmedla, så har jag valt att 
inte redovisa dessa resultat, då det inte verkade ha någon nämnvärd betydelse för denna 
studie. På samma sätt som allmänna val görs anonymt bakom avskärmning och med namnlösa 
kuvert, vill jag också minimera risken att någon individ kan identifieras och kopplas till sin 
politiska röst. Dessutom var inte det inte primärt att söka efter grunder till attityderna, det 
primära var att söka vilka attityderna var vid ett speciellt tillfälle. Att reda ut påverkan av 
värdegrunder och vardagsliv skulle också visa sig innebära att utöka tiden för intervjuerna och 
tolkningsförfarandet avsevärt. Intervjutiden blev nu i praktiken mellan 1,5 timme och 45 min, 
för att inrymmas i den tid som fanns till förfogande för denna uppsats.    

3.2.4. Genomförandet av intervjuerna  

Attitydmätningar har visat sig vara starkt beroende av situationen just vid 
undersökningstillfället, mätningssituationen och förväntningar styr undersökningsresultatet 
mycket. Därför är det viktigt att tänka över intervjusituationen ordentligt och utföra 
intervjuerna varsamt. (Lindén,1994)   

Respondentens sinnestämning vid intervjutillfället påverkar dennes attityder. Man bör 
undvika att pålägga respondenten skamkänslor, istället är känslor av stolthet och tillit att 
föredra. Skam och stolthet anses vara typiska relationsemotioner. Om respondenten av någon 
anledning är arg, ledsen, stressad eller på annat sätt redan emotionellt påverkad så påverkas 
attityderna till Life-projektet med. (Dahlgren & Starrin, 2004:15)   

Tidigare forskning visar att de flesta människorna i Sverige är relativt medvetna om 
miljöproblem och vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Naturligtvis skiftar kunskaperna, och 
individer upplever problemen olika, dock finns ett allmänt intresse för miljön och insikt om 
att förändringar är nödvändiga, detta åtföljs av normer. Dessa normer konkurrerar dock med 
andra normer och ideal i samhället, vilka ofta kan få negativa konsekvenser för miljön. Till 
exempel normer om att vara ”normal” vilket ofta innebär att följa modetrender osv. Dessa 
modetrender resulterar bl.a. i kläder, utomlands resor, bensintörstiga bilar osv., vilka ger en 
ökad miljöbelastning. Individen innehar alltså ofta konkurrerande normer, som kan göra att 
frågor om miljö kan skapa känslor av skam. Man vill tillgodose miljönormerna, men 
grupptrycket och normerna till ”inne livsstilen” blir för stark, ambivalensen och trycket för 
miljön kan ge skamkänslor. Förutom normer så finns ofta en rad andra hinder för individen 
till att handla miljövänligt. Dessa hinder kan utgöras av upplevd tidsbrist, strukturella 
aspekter, gamla vanor m.m. Det är viktigt att ta hänsyn till detta i intervjuer, så att individen 
inte känner sig obekväm och kanske påverkas i sina utlåtanden. (Angelöw & Jonsson, 1994)  

Milgram har genom ett berömt experiment också visat hur mycket individer påverkas av 
andra individer, och speciellt då signifikanta andra och auktoriteter17. Detta är också en viktig 

                                                

 

17 Stanley Milgram lurade, på 60-talet, ett antal personer att de deltog i ett inlärningsexperiment. Han fick dem 
att tro att de gav en elektrisk stöt till en annan försöksperson om denne inte svarade rätt. De trodde strömmen 
höjdes för varje felsvar. På order från experimentledaren var de flesta beredda på att ge elektriska stötar som 
kunnat döda. Detta visar att de samhälleliga normerna satts ur spel, i stället styrde viljan att tillgodose den 
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faktor att ta hänsyn till när intervjuerna genomförs. Att utföra bra intervjuer är svårt och 
kräver övning. Men man bör försöka att som intervjuare klä sig, prata och föra ett kroppsspråk 
ungefär i samma stil som respondenten, utan att för den skull vara tillgjord. Detta för att 
undvika att personen skall få känslor av att inte vara kompetent eller orättfärdig, inför mig 
som intervjuar. Egna åsikter av mig som intervjuare ska inte visas. Frågornas svar skall vara 
utifrån vad respondenten själv tycker, tänker och känner, inte vad denne förväntar sig av mig 
eller av generaliserande andre. Intervjun bör ske på en plats som respondenten känner sig 
trygg på. Detta för att undvika skamsituationer som kan förvränga de uttalade attityderna. Jag 
nämnde att vi kunde ses i ett sammanträdesrum på universitetet, men att de själva fick avgöra 
vart. Tre valde att bli intervjuade i sina hem, två ville bli intervjuade via telefon. (Trost, 
2001:53-55, Repstad, 2001:72-80, Olofsson & Sjöström, 1993:38)  

Från början hade jag tänkt att intervjuerna skulle bandas, under godkännande av 
respondenten, för att sedan ordagrant skrivas ner. Detta är i dagens forskning det vanligaste 
sättet att anteckna intervjuer. Om intervjuerna hade gjorts med bandspelare, hade man kunnat 
minska risken för egna misstolkningar i ord, men å andra sidan kan man vinna en mer öppen 
intervju utan bandspelare. Just öppenhet och avspändhet är viktigt när attityder söks. Detta är 
den primära anledningen till att jag inte valde att spela in intervjuerna. Men även fler 
anledningar fanns med vid övervägandet att inte använda bandspelare. Bland annat för att 
spara tid, genom att slippa manuellt skriva ner de talade orden. Tiden för uppsatsen är 
begränsad och jag valde att prioritera de andra delarna av genomförandet. Eftersom några av 
respondenterna också ställde som krav att bli intervjuad via telefon så skulle inte 
bandinspelning vara ett alternativ heller. För att återgå till tankarna om feltolkning, så kan 
man aldrig återge en intervju helt objektivt. Även om man ordagrant återger intervjun korrekt 
i ord, så kan man ha missuppfattat vad som egentligen avsågs. Exempelvis ironi och sarkasm 
kan vara svårupptäckta på en bandad intervju. När jag gjorde anteckningarna uppstod en 
tankepaus i samtalet och jag hade möjlighet att fråga om jag uppfattat uttalandena rätt. En 
annan fördel, som jag redan har berört lite är att intervju med bandspelare kan hämma 
uttalanden, och därmed kan viktig information eftersätts. Man bör dock också vara 
uppmärksam på etiska aspekter om uttalandena blir allt för personliga och öppna. 
Anteckningar gjordes om kroppsspråk och andra uttryck som tillför materialet värde och 
tankar. (Trost, 2001:50-52, Kvale, 1997:147-149, Repstad, 2001:70-72)  

I telefonsamtalen till de olika individerna om eventuellt deltagande av intervjuer klargjordes 
vem jag är, syftet med studien och hur den kommer att redovisas samt publiceras och graden 
av anonymiteten. Anonymiteten är viktig så att individen kan känna sig trygg och inte på 
något sätt behöver ta ansvar för sina ord och ej heller kan spåras eller bli igenkänd. Jag 
förklarade vilka dimensioner som är intressanta för intervjun, vilka är inställningar till Life-
projektet och allmän miljö och natursyn, samt inställning till politiker och politiska projekt. 
Detta för att respondenten då skulle få veta vad intervjun skulle innebära innan denne gav svar 
på om deltagande, men också som förberedelse till intervjutillfället.   

Intervjutillfället inleddes med lite allmänt prat och iordningställande av fika, för att skapa en 
avspänd stämning.  Sedan redogjorde jag för studien igen och efterlyste om samtycke fanns 
om dess utförande och anonymitetsgrad hos respondenten. Efter detta började jag med 
frågorna, enligt guiden och tidigare redovisning.  

                                                                                                                                                        

 

omedelbara relationen till auktoriteten för att undvika skamkänslor. (Olofsson & Sjöström, 1993:38, Angelöw & 
Jonsson, 1990:210-213) 
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Intervjuerna gjordes i veckorna 15 och 16. I vecka 16 publicerades ett par tidningsnotiser som 
utryckte några individers tankar/attityder om Life-projektet. Det vill säga att jag intervjuade 
några innan och några efter att dessa tidningsnotiser var publicerade. Detta var inte planerat, 
utan jag hade bokat tider i förväg för vecka 16, och såg artiklarna efteråt.    

3.2.5. Tolkning av material  

Tolkningen utav intervjuerna och texterna sker enligt en teknik som kallas den hermeneutiska 
cirkeln. Det innebär att röra sig från tes till antites för att nå syntes. Från ett antagande, som 
kan ha teoretisk grund, till tolkningen av det empiriska materialet, som resulterar i slutsats. 
Slutsatsen behandlas, jämförs, och kanske bildar en ny tes osv. Hermeneutikens metod går 
också ut på att forskaren rör sig mellan del och helhet i analysprocessen. Man skulle kunna 
förtydliga denna process med en metafor; att lägga pussel. När ett pussel läggs analyserar man 
små bitar som skall passa med andra bitar för att till slut bilda ett mönster. För att finna rätt bit 
till rätt plats krävs både analys av bitarna men också analys av de större fält som börjar bli ett 
större mönster. Skillnaden mellan pusslet och den reella forskningen är att i den sistnämnda 
finns inget klart mönster att jämföra med, förutom teorier. Till följd av denna process nås en 
högre grad av förståelse. Illustrationen av en cirkel förändras då till en uppåtgående spiral, i 
vilken kunskapsnivån stegrar. Förståelsens utveckling går då mot ökad totalisering och 
precisering. För att lyckas med detta krävs ett förhållningssätt som präglas av: öppenhet för 
omdefinieringar, sökning av motsägande information, öppenhet för förförståelsen och 
beaktning av både bakgrund och framtid (Ödman, 1994, Mason, 4004).  

Rent praktiskt har det gått till så att jag först tittade på anteckningarna från intervjuerna, 
ringade in olika uttryck för attityderna vilka sedan fick utgöra struktur för grundtankar. Jag 
började sen skriva ner detta på datorn och de olika temana kompletterades med citat. 
Intervjumaterialet jämfördes och kompletterades med texterna ifrån tidningsartiklar och 
brevväxlingen. Reflektioner gjordes under tiden mot sociologiska teorier, vilka jag skrev in på 
berörda teman. Kunskapen kring stoffet växte och omplaceringar av förlopp och 
påverkningsfaktorer gjordes. Under hela analystiden växlade jag alltså mellan att granska 
intervjuanteckningarna och tänka tillbaka på intervjutillfällena, analysera texterna, och studera 
teorier. Olika begrepp och citat flyttades och klistrades, med datorns hjälp, mellan olika 
grupper och teman, tills det att materialet kändes igenomarbetat. Som exempel kan nämnas att 
flera sades sig tycka att det var bra att något gjordes åt de gamla enskilda avloppen, men att 
platsen för reningsverket var fel. Detta ger uttryck för en attityd som kan bilda minst två tema, 
positivt till anläggningen men negativt till placeringen, vilka kan tolkas olika. För det första 
kan man fråga sig varför de tycker det, om det beror på miljömässiga, ekonomiska, praktiska, 
sociala eller andra skäl. För det andra kan ordet ”tycka” ge uttryck för att attityden är 
kognitivt grundad. Om den är kognitivt grundad, finns då känslor och handlingsberedskap 
som kan påverka detta tyckande? Breven till kommunen visar på handling och svar i 
intervjuerna visar på negativa känslor till den politiska hanteringen. Men kan det vara så att 
attityderna inte är grundade på det faktiska hanterandet i det specifika fallet? Kan i stället röra 
sig om generell tillit till politiker och experter. Känslorna till politikerna fick sedan utgöra 
ytterligare ett tema. Ja, på liknande sätt ställde jag mig frågor både till intervjumaterialet och 
till min egen analys. Olika uttryck jämfördes mot varandra och mot teorier. Nya frågor 
uppkom allt eftersom. Det ena gav det andra, och den hermeneutiska spiralen växte.     
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3.3. Studiens giltighet och tillförlitlighet  

Oberoende av metod är det viktigt att kritiskt granska studiens värde utifrån dess giltighet och 
tillförlitlighet18. Annorlunda uttryckt kan man säga att det handlar om att kontrollera studiens 
sanningshalt, i den mening att den beskriver en saklig verklighet och att 
verklighetsbeskrivningen går att fånga upp igen. Giltigheten beskriver traditionellt sett om 
mätmetoden har mätt det den har avsett att mäta, samt att resultatet inte har påverkas av andra 
faktorer. Tillförlitligheten handlar om graden av mätprecision. I vilken utsträckning ett 
mätinstrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 
givna förutsättningar.   

Att mäta sanningshalten på detta sätt har sina rötter i kvantitativt statistiskt och positivistiskt 
influerande studier, i kvalitativa intervjustudier är ofta giltigheten och tillförlitligheten svårare 
att definiera. I kvalitativa studier är resultatet mer subjektivt, i den mån att det bygger på 
tolkningar och social konstruktion. Men ändå kan mycket göras för att nå acceptabel giltighet. 
(Kvale, 1997:215-216)  

För att nå maximal giltighet, enligt den hermeneutikiska metodmodellen, är det viktigt att man 
som forskare är medveten om sin så kallade förförståelse om det som ska utforskas, men 
också generella ontologiska och epistemologiska ståndpunkter. Den ontologiska ståndpunkten 
anger vad jag ser som själva essensen i den sociala världen, till exempel kulturer, religion, 
språk och så vidare. Epistemologiska ståndpunkter visar vad jag anser att det finns för bevis 
för olika aspekter. Man bör åskådliggöra denna förförståelse för betraktaren av 
forskningstexten, för att denna lättare skall kunna värdera validiteten av resultaten. Min 
förförståelse avspeglas kanske starkast i val av teorier och tolkningarna av intervjuerna.  
(Mason, 2004, Ödman, 1994) Forskarens etiska ställningstaganden och människosyn speglar 
också förförståelsen. Exempelvis om människan ses som: bara ett bland många djur eller om 
hon skiljer sig från alla andra djur, är aktiv eller passiv till sin natur, är fri att styra sitt liv efter 
vilja och förnuft eller offer för naturkrafter, styrs av tillfälligheter och drifter, är god eller ond, 
egoistisk eller alltruistisk, om stor likhet finns mellan människor eller om individer är helt 
unika och individuella osv. (Angelöw & Jonsson, 1990:74-75)  

Redovisningen av de individuella och forskningsetiska aspekterna speglar trovärdighet, menar 
också Trost19. För att påvisa en hög giltighet krävs exempelvis att jag som forskare visar att 
insamlandet av data är gjort på ett seriöst sätt och att förklaringarna är relevanta för 
problemställningen. (Trost, 2001:99-104)   

För att öka tillförlitligheten är det viktigt att jag som intervjuare är lyhörd och uppmärksam på 
tonfall, ansiktsuttryck, kroppsrörelser osv. Intervjuernas avsikt var att mäta attityder, men jag 
kan ju inte rakt fråga en person: - Vad är din attityd till Life-projektet? Istället måste jag fråga 
om sådant som kan spegla attityderna, samt ge respondenten utrymme för egna perspektiv. 
Om respondenten säger att denne är lite orolig för miljöproblem och vill att något måste 

                                                

 

18 I kvantitativ metod benämns ofta giltighet som validitet, och tillförlitlighet som reliabilitet. Detta till följd av 
olika traditioner, men betydelsen är alltså den samma. (Trost, 2001:101)    
19 Enligt de riktlinjer för forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har formulerat gäller några huvudkrav: 
forskningskravet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Forskningskravet innebär att kunskaper skall utvecklas och fördjupas och metoder förbättras, forskningen skall 
hålla hög kvalitet och vara inriktad på väsentliga frågor till samhällets nytta. De andra kraven är för individens 
skydd. Hur jag har tagit hänsyn till dessa krav framkommer i avsnitt 1 och i detta metodavsnitt. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 
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göras, så vill jag veta vad denne menar med ”lite” och ”orolig”, vem som ska ”göra” osv. För 
att få reda på detta krävs ofta följdfrågor. Påståendefrågor bör undvikas. Som intervjuare skall 
inga egna uppfattningar visas, egna åsikter påverkar respondentens uttryck och därmed 
försämras trovärdigheten av resultatet. Urvalet av respondenter avgör också hur väl olika 
attityder får möjlighet att bli synliggjorda. (Trost, 2001:99-104) När det gäller tolkningen av 
intervjuer och skrifter måste jag som undersökare kritiskt beakta konkurrerande och 
falsifierbara tolkningar, samt ge argument för trovärdigheten. Som undersökare måste jag hela 
tiden vara kritisk och ifrågasätta hela studien för att undvika selektiv perception och 
snedvriden tolkning. (Kvale, 1997:217-221) För att fortsätta med mitt exempel ovan om att 
flera av de intervjuade har sagt sig vara positiva till det nya avloppsprojektet men negativa till 
dess placering, så skulle det kunna tolkas på flera sätt. Dels kan konkurrerande tolkningar som 
att uttrycken var gjorda på grund av generaliserande andre och därmed inte individens ”egen 
attityd” eller så kan det tolkas som om individens uttryck faktiskt är dennes egne. En 
falsifierbar tolkning skulle kunna vara att de var negativa till placeringen på grund av 
miljötekniska skäl, andra uttalanden visade dock att det inte var det som låg till grund. Genom 
att läsa tidigare studier av människors attityder till miljö så kan jag dels lättare ifrågasätta 
mina tolkningar, samt få idéer till alternativa tolkningar, för att undvika snedvriden tolkning. 
Förutom en självkritisk hållning har också öppenheten och lyhördheten för synpunkter från 
handledning, opponering och vänner som har läst uppsatsen också minskat risken för selektiv 
perception.   

Eftersom människan kan lära sig nya saker och utsätts för andra faktorer måste man räkna 
med att svaren kan skilja sig något åt vid en eventuell upprepad mätning. Men trots en sådan 
eventuell avvikelse är dock de uppdagade attityderna grundläggande för en vidare 
enkätundersökning. (Trost, 2001:99-104) Överlag är analysresultaten tolkade av mig och jag 
gör inte anspråk på att de är slutgiltiga och helt rätt, men studien är utförd i ambitionen att 
tolkningarna ska gå att kontrollera och de verkligen avspeglar några individers attityder vid ett 
speciellt tillfälle.   

I kvalitativa studier är det viktigt att i alla delar av studien beakta giltigheten och 
tillförlitligheten. Genom att visa att de valda teorierna, metoderna och teknikerna är rimliga 
och adekvata för studien, så är det lättare att bedöma uppsatsens sanningshalt. Jag hoppas att 
mina val och genomförandesätt har framgått i samtliga avsnitt.   
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4. Resultat och analys  

Resultatet bygger på de genomförda intervjuerna, men också på brev som några av de 
närboende har skrivit till Hammarö kommun, tidningsinsändare, samt protokoll från 
informationsmöten. Breven är undertecknade av 17 personer i det första och 10 personer i det 
andra. De flesta av dessa personer bor inom 500 meter från den tilltänkta 
vattenreningsanläggningen. Kommunen har även svarat på breven. Först skrev de boende ett 
brev 17:e januari, detta brev svarar kommunen på 2:e mars. Sedan skriver de boende en 
reflektion på kommunens brev 10:e april. (Larsson, 2005-01-17, Gidlöf, 2005-03-02, Larsson, 
2005-04-10) I några artiklar i VF och NWT uttrycker några närboende under vecka 16 vad de 
tycker om Life-projektet. Närboende (ca 45 fastigheter) i relativt nära anslutning till 
reningsstationen (inom ca 1000 meter) har blivit kallade till informationsmöten, vilket det 
första skedde den 27 maj -03 och det andra 6 maj 2004.   

Analysen av intervjuerna och de skrivna breven har lett till ett antal teman, vilka 
resultatframställningen är indelad i. Studien handlar ju om invånarnas attityder, men jag har 
redovisat delar av kommunens brev för att belysa interaktionen och dess betydelse för 
attitydernas utveckling. Ord och meningar inom citattecken är ord formulerade av den 
intervjuade. Kursivt markerade meningar är sammanfattningar av uttalanden från de 
intervjuade. Utdrag från skrifterna redovisas tillsammans med intervjuutlåtandena och 
tidningsnotiser. Observera att värdet av svaren inte blir högre därför att flera har svarat lika, i 
uppsatsen söks variation och kvalitéer, inte kvantitativ signifikans.   

Först i resultatavsnittet redovisas uttryck för positiva och negativa attityder för projektets 
tekniska art. Efter detta följer en framställning av inställningar om den praktiska 
projekteringen, det vill säga hur invånarna upplever att projektledare och politiker har hanterat 
de tekniska och demokratiska aspekterna. Därefter uppvisas utsagor från invånarna vilka kan 
spegla grunderna för inställningarna. Resultatet följs sedan upp av en fördjupad och 
reflekterad diskussion.    

4.1. Positiva, kognitivt präglade, utsagor om Life-projektet  

Projektet anses mer eller mindre nödvändigt av alla intervjuade. Även brev från de närboende 
till kommunen uppvisar samma attityd, liksom kommunens svar på det brevet.   

I det första brevet från de närboende till kommunen skriver de: ”vi är helt överens om att 
detta projekt är nödvändigt”. (Larsson, L-E m.fl. 2005-01-17) Hammarö kommun skriver 
också att ett nytt reningsverk är nödvändigt. (Gidlöf, S. 2005-03-02)   

4.1.1. Ekonomi och miljö 
Motiveringarna till varför man tycker projektet är bra skiljer sig åt. Kommunen anser att 
ekonomi och miljöaspekter motiverar nödvändigheten. (Gidlöf, S. 2005-03-02) Flera av de 
intervjuade anger miljöaspekten, men endast en person (Ip 5) nämner också den ekonomiska 
aspekten.   

Ip 5  anser att projektet kan skapa en höjning av värdet på sin fastighet.    
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Några uttrycker sig mer eller mindre starkt positiva till projektet med miljöaspekten som 
motiv.   

Ip 1 sa spontant inget positivt om projektet, men vid frågeställning från mig sade han sig 
tycka att det var till viss del motiverat ur miljösynpunkt.   

Ip 2 anser sig förstå problemet och tyckte att konceptet lät bra. Hon säger att det är viktigt 
med miljöhänsyn, och välkomnar glatt projektet.  

Ip 3 uttrycker att han: ”är inte främmande till projektet.”  

Ip 4 tycker att det är bra att något görs åt de dåliga avloppen i trakten.   

Ip 5 tycker att Life-projektet är bra för miljön, hon har sett hur viken växer igen.  

Ip 1 nämner spontant inget positivt om projektet. Eventuellt har denne persons uttalande om 
miljöaspekten blivit påverkat av intervjutillfället, eller så var han känslomässigt ”full” av 
negativa aspekter vilket tog överhand i initialskedet av intervjun. Jag tolkar att det sistnämnda 
är mest troligt, eftersom han uppvisar miljöhänsyn i andra uttalanden. Ip 3 positiva inställning 
kan ses som relativt svag. Min tolkning är dock att denne person, likt Ip 1, har flera 
omkringliggande frågeställningar och kritik till projektet som överväger till en negativ attityd, 
dock tror jag de är i grunden positiva till att kommunen miljöanpassar avloppen, vilket 
tydliggörs mer i nedanstående avsnitt. När det gäller Ip 5 utsaga om att viken växer igen och 
syftningen på att det skulle vara orsakat av de bristfälliga enskilda avloppen så kan det vara 
ett resultat av kommunens mening, vilken har framförts vid informationsmöten.  Övergödning 
anses annars normalt orsakas av framförallt jordbruk (konstgödsel) och förbränning av fossila 
bränslen (vilket alstrar bl.a. kväve, som är gödande).  

4.1.2. Hävande av byggstopp och åtgärd för eget dricksvatten 
Ip 4 nämner, förutom avloppsaspekten, också att det är positivt att byggstoppet hävs om 
reningsanläggningen görs.   

Ip 5 ”har väntat på projektet”, för att hon anser det avhjälpa hennes dåliga vatten och 
avlopp.   

Dessa två uttalanden, liksom de ekonomiska aspekterna, speglar (den upplevda) egennyttans 
betydelse för en positiv attityd, vilken kan vara nog så betydelsefull. Ip 4 yttrade om hävande 
av byggstopp kan även syftas till att ge fördel för andras egennytta.     

4.1.3. Informationspark 
På frågan om vad de tycker om Info-parken, säger två (Ip 3 och 4) att det verkar bra och en 
(Ip 5) har ingen speciell åsikt kring det.   

4.1.4. Konklusion  
Sammanfattningsvis är de positiva inställningarna till projektet motiverade med att: viken 
växer igen, värdestegring av fastighet, allmän miljöanpassning, åtgärder av avlopp, hävande 
av byggstopp och förbättring av dricksvatten. Åsikterna om Info-parken var skiftande, men 
ingen uttalade något negativt. Alla intervjuade har angett någon positiv hänvisning till 
miljöaspekten.  
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Flera undersökningar visar att personer allmänt är relativt miljömedvetna och önskar sig 
miljöförbättringar. (Lindén, 2001:33, 42, Lidskog, 1997:9) Det kan vara så att de verkligen 
tycker att det vore bra med ett miljöanpassat reningssystem för avloppsvatten och att det är 
grundat på kunskap, men det kan också vara ett uttryck frambringat av ett socialt tryck. 
(Giddens, 2001:53,58, Andersen & Kaspersen, 2002:140-141) Uttrycken ger också sken av att 
vara mest förankrade i den kognitiva aspekten av attityden, inte så mycket av intentionella och 
emotionella grunder. De tycker att projektet är nödvändigt, men ingen har exempelvis sagt att 
de skall kämpa för att ett miljövänligt reningsverk skall byggas, eller att de skulle bli 
besvikna, arga eller ledsna om inget bra gjordes åt avloppen. Ur dessa synpunkter sett kan den 
positiva attityden ses vara relativt svag.     

4.2. Negativa, kognitivt formade, utsagor om Life-projektet  

Några utrycker sig vara oroliga, någon ifrågasätter, och ytterligare någon annan tror sig veta 
att reningsanläggningen kan ge lukt, ökad vägtrafik, belasta ekonomin och att kvarnarna ska 
krångla.   

4.2.1 Några misstänker luktproblem 
De som bor närmast den projekterade anläggningen tycks vara mest oroliga för lukt. De som 
bor lite längre bort uttrycker ingen oro för detta. Oron kan ha sin grund i bristande, och som 
några upplever, vinklad information. De litar inte därmed inte på kommunen i detta fall. 
Några har även tagit del av information från Länsstyrelsen som säger att risk för lukt finns. 
Kanske har de som bor längre bort inte tagit del av informationen från Länsstyrelsen.   

I en artikel den 18 april uttrycker två nära boende till det tilltänkta reningsverket att de är 
oroliga för lukt och att de tycker därmed att det planeras att bygga för nära bostadshusen i en 
artikel i tidningen NWT. (Schmidt, M, 2005)     

I ett brev till kommunen undertecknat av flera invånare, skrivs att man befarar att lukt kan 
uppstå från vassbäddarna och våtmarker. Dessutom förvärras detta av att anläggningen 
kommer att ligga 150 meter ifrån bebyggelse, jämfört mot normalt 300 meter. Man grundar 
detta på uttalande från Länsstyrelsen och information från Koster, vilket de själva har sökt 
upp. (Larsson, 2005-04-10)  

4.2.2 Någon är oroliga för ökad vägtrafik 
En person, Ip 1, säger i intervjun att han är orolig för den ökade vägtrafiken.   

I ett brev till kommunen från närboende skriver de att den planerade platsen är olycklig på 
grund av att brukad jordbruksmark förstörs och ökad trafik. De tycker redan nu att trafiken är 
för frekvent och de uppvisar starka emotionella attityder. ”Vi som bor i närheten av 
Sättersvägen idag är oerhört störda av all denna trafik som hela tiden ökar, då fler och fler 
verksamheter placeras ute på Sätters område.”  (Larsson, 2005-01-17)  

4.2.3. Flera tycker den planerade placeringen av reningsverket är fel 
Delvis på grund av de negativa faktorer som har framförts här ovan, tycker alla intervjuade 
och brevundertecknare att placeringen av reningsverket är fel. Andra faktorer som 
framkommer är också oro för dammar, samt en person motiverar annan placering utifrån att 
det är bättre att det byggs boningshus där istället.   
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I ett brev från de närboende till kommunen påpekar man sin kritiska inställning till föreslagen 
placering av reningsverket. Man menar också att kommunen felaktigt jämför med andra 
anläggningar som inte är exakt lika utformade som den planerade på Hammarö. Denna 
kunskap har dessa personer själva inhämtat från anläggningen på koster. I detta brev skrivs 
också att man är orolig för icke-inhägnade dammar. (Larsson, 2005-04-10)  

Ip 1 vill hellre att det gamla reningsverket byggs till. Han säger att nu kommer anläggningen 
att hamna ca 75-100 meter från närmaste granne, vilket egentligen borde vara 300 meter. 
Han är också orolig för eventuell avsaknad av skydd till dammarna.  

 Ip 2 har enligt egen utsago svängt i sin attityd om Life-projektet, anser nu att den tänkta 
placeringen av anläggningen är fel. Hon är positiv till miljöanpassningen men negativ till 
dess osäkerhetsfaktorer och politiska handhavandet.   

 Ip 4 menar att det föreslagna läget på reningsanläggningen är fel, och istället bör flyttas till 
soptippen.   

Ip 5 tycker också att den tilltänkta placeringen är dålig, ur den synvinkeln att hon hellre ser 
att det byggs hus där.  

4.2.4. Några skönjer ekonomiska besvär 
När det gäller de ekonomiska frågorna är några oroliga för detta, men med något olika 
motiveringar. De bor på olika avstånd, har olika inkomster, ålder osv. Två av dem bor dock 
inom det närmaste området, vilket kan ha betydelse för attityderna. Gemensamt för de tre är 
också att den ekonomiska oron kan bero på bristande information från kommunen.  

Ip 1 är också orolig för de ekonomiska kostnaderna. Han orolig för att projektet sänker 
marknadsvärdet för marken, och att kostnaderna för reningsanläggningen mest belastar de 
boende i området. Frågor om kostnader vill inte kommunen svara på, säger han.  

Ip 3 säger att för ca 10 år sedan sa kommunen att det skulle kosta ca 100 000 för varje 
fastighetsägare att anslutas.  Undrar vad kostnaden är beräknad till i dagsläget. Har inte fått 
svar om detta av kommunen.  

Ip 5 säger att en nackdel med projektet är den penningmässiga kostnaden. Hon anser att 
kommunen inte har velat tala om denna kostnad. Men hon tror samtidigt att det kan höja 
hennes eget fastighetsvärde, speciellt då hon kanske får möjligheter att göra avstyckningar.    

Den ekonomiska oron grundas på olika aspekter hos de intervjuade personerna. Några är 
oroliga för anslutningskostnaden (som angivs som relativt hög), en är orolig för att 
marknadsvärdet på marken sjunker (beroende på lukt osv.). Man kan också tolka en oro om 
att kommunen lägger stor del av kostnaden just i anslutningsavgiften, i stället för att fördela 
på alla kommunens invånare genom kommunalskatten. En annan upplever att det skulle 
kunna höja marknadsvärdet på dennes fastighet pga. avstyckningsmöjligheter.    

4.2.5. Några tror att kvarnarna ska krångla 
Attityderna och motiveringarna till kvarnarnas funktion var olika hos de jag har intervjuat. De 
olika personerna har uttryckt sig på följande vis:    

Ip 2 har inga invändningar mot kvarnarna  
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Ip 3 tror att kvarnen kan ge högt decibelltal.   

Ip 4 tror att kvarnarna kommer att krångla och ge stopp.   

Ip 5 tycker att kvarnen i köket är okej, det har hon erfarenhet av.  

Uttrycken om kvarnarna är både negativa och relativt positiva. Men grunderna till de tidigare 
hållningarna verkar inte nämnvärt avspeglas i detta fall och ej heller avståndet till 
reningsanläggningen. Kanske beror det på att inte övriga känslor har påverkat tolkningarna, 
därför att kvarnarna upplevs lättare att förstå. (Kommunen har lämnat skriftlig teknisk 
beskrivning och ritning.) Ip 5 uttrycker ingen oro för kvarnar, men observeras bör att hon 
grundar detta uttalande på erfarenheter ifrån användande av kökskvarnar i USA. Kanske 
kommer inte kvarnarna som skall installerar på Hammarö fungera på samma sätt? Om de 
fungerar sämre vänder troligen hennes attityd relativt snabbt.     

4.3. Negativa, emotionellt färgade, utsagor om projektet  

De personer som har skrivit till kommunen och flera av de intervjuade ger uttryck för att de 
tycker kommunen har agerat nonchalant och respektlöst. Flera känner sig lurade, förda bakom 
ljuset och är förvånade och upprörda. De två personer som bor längst bort har inte uttryckt att 
kommunen har agerat nonchalant och respektlöst.   

I en skrivelse från de närboende till kommunen ställs rad synpunkter och förslag.  De vill att 
anläggningen skall ligga på en annan plats (vid Palmstjernas företag) och att Sättersvägen 
stängs av för allmän trafik. Förslaget grundar sig på att man då slipper ta brukad åkermark i 
anspråk, minskar trafik i bebyggelse, utnyttja befintliga vägar och parkeringar m.m.  De 
skriver att: ”idéerna är radikala men realistiska och vi förväntar oss att de möts med största 
respekt och prövas noga”. De skriver avslutningsvis att: ”Vi kräver därför att ni lyssnar på 
oss som har lång livserfarenhet från denna plats, och att vi närmast berörda blir kallade till 
ett möte förlagt till Sätter, så vi på plats kan diskutera dessa förslag.” (Larsson, 2005-01-17)  

Skriften från de boende ger sken av att de känner sig respektlöst behandlade och de saknar 
inflytande.   

Hammarö kommun svarar 2/3 att ett nytt reningsverk behövs på grund av ekonomiska och 
miljömässiga aspekter. Det skrivs också om vikten av att noggrant planera det hela. ”Att 
bygga ett reningsverk kräver ställningstaganden, beslut, tillstånd och inte minst hänsyn och 
lyhördhet till berörda parter.”  Det alternativa placeringsförslaget var ej ekonomiskt 
försvarbart skriver kommunen. Kommunen meddelar också att ett förslag till detaljplan håller 
på att tas fram, och att denna sedan går ut på remiss. Med fet stil skriver man följande: ”För 
att möjliggöra byggandet av ett nytt reningsverk måste en detaljplan upprättas. Ett förslag 
till detaljplan håller för närvarande på att tas fram Man skriver också att ett 
samrådsmöte planeras med de närboende och markägare/brukare. (Gidlöf, 2005)    

Kommunen framhäver betydelsen av lyhördhet till berörda parter. Men invånarnas förslag 
avslås helt. Kommunens ekonomi blir styrande för projektet. Den feta stilen skulle kunna 
tolkas som om Kommunen önskar förtydliga att man först vill göra en plan innan de boende 
kontaktas igen. Om det skulle vara fallet så hörsammar de inte den tydliga önskan om aktivt 



 

32

 
deltagande från de närboende. En annan tolkning skulle kunna vara att författaren av 
kommunens brev också känner någon form av irritation. Därmed riskeras den negativa 
attityden hos de närboende stärkas ytterligare.   

I ett skriftligt svar på kommunens brev från några av de närboende 10/4 -05 påpekar man sin 
kritiska inställning till föreslagen placering av reningsverket. Man menar också att kommunen 
felaktigt jämför med andra anläggningar som inte är exakt lika utformade som den planerade 
på Hammarö. Brevet avslutas på detta sätt: ”Slutsatsen är att vi idag, med den nya kunskap vi 
har fått om projektet, motsätter oss den placering som kommunen har föreslagit. Vi är också 
förvånade över att vi inte fått all information som kan vara relevant i ärendet.” (Larsson, 
2005-2)  

Även i detta brev utrycker de närboende en attityd av de upplever att kommunen inte har 
agerat efter deras förhoppningar/förväntningar. Det skönjs att de känner sig manipulerade. De 
uppvisar nu en stark negativ inställning, vilken resulterar i att de motsätter sig de kommunala 
planerna. Även intervjupersonerna ger liknande uttryck, om upplevd nonchalans och 
respektlöshet från kommunen.   

Ip 1 säger att frågor om kostnader vill kommunen inte svara på. Han säger också att när de 
närboende har önskat att få bli medbjudna till en liknande anläggning på västkusten, visade 
kommunen också ointresse till det. Han tycker att det sämsta med Life-projektet är att 
informationen har varit dålig från kommunen. Han tycker att kommunen framställt ett 
”färdigt beslut”, utan medverkan från de närboende. Han menar att flera markägare är 
”upprörda”, och att dessa markägare kommer att totalvägra att sälja mark till Life-projektet.  

Ip 2 retar sig på att kommunen inte svarade på de närboendes brev. Hon hade föreslagit att få 
inspektera markerna tillsammans med kommunen, men det var de inte alls intresserade av. 
Dessutom upplever hon att informationen har varit ”tillrättalagd och med vackra bilder”. 
Stämningarna på mötena har varit av ”halleluja karaktär”. Och det har varit svårt att föra 
diskussion. I takt med egna undersökningar från liknande anläggningar och i kontakt med 
länsstyrelsen så har tvivlen växt. Hon känner sig ”väldigt lurad”, och uppger att även andra 
närboende känner på samma sätt. Ip 2 anser att det är de boende som får ta riskerna med 
projektet.  

Ip 3 säger att projektet redan känns klart, och han känner sig ”förd bakom ljuset”.  

Möjligen känner sig personerna i området för det projekterade reningsverket som 
”försökskaniner”, som deltar i ett spel där dom endast är brickor. Om de känner på detta sätt, 
så upplever de sig troligen nedvärderade, vilket ger en psykologisk tyngd. En tyng som för 
vissa kanske förvärrar en redan tung livssituation. Många människor har en stressad och 
pressad livssituation idag, på jobb och fritid, med ökade krav, val och ideal, men också 
bristande inflytande. (Angelöw & Jonsson, 1990:195-200)   

De personer som inte delar de två sista ovanstående tema och tillhörande attityder, om 
kommunen och dess nonchalans och respektlöshet samt vinklade information, bor dels längre 
bort från platsen av reningsverket och de är båda pensionärer. De anser sig bland annat inte bli 
berörda av lukt, vilket skulle kunna vara avgörande till att de inte berörs lika mycket av 
kommunens hantering.    
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4.4. Slutsats avsnitt 4.1.- 4.3.  

Avsnitt 4.1. speglar olika positiva attityder till projektet. Dessa inställningar är kognitiva 
uttryck och utmärkande är att alla ser miljöaspekten som viktig. Avsnitt 4.2 till 4.3 speglar 
negativa attityder. 4.2 speglar kognitiva uttryck om projektets tekniska art, medan 4.3 speglar 
emotionella formuleringar om projektets hantering. Det finns personer som inte har varit 
markant positiva, liksom det finns de som inte har varit markant negativa.   

När det gäller den person som själv angivit att hon har ändrat inställning torde dock 
beredskapen till att ändra sig mot en mer positiv attityd vara relativt stor. Hennes mer 
grundläggande attityder om miljö gör att sannolikheten till att bli positiv till projektet är stort, 
det krävs bara rätt detaljer. Attityden för miljön rangordnas starkare än att inställa projektet. 
(Lindén, 1994:71-76)  

Vad gäller lukt är endast de närmast boende ip 1, 2 och 3, oroliga för detta. En person av de 
intervjuade, ip 1, har tagit upp oro för ökad trafik. I brev till kommunen är det fler som 
utrycker sig negativt i denna sak. När det gäller ekonomi har både närboende och en 
intervjuperson lite längre bort gett uttryck för oro. Skepsis för kvarnar har uttryckts i båda 
områdena, men lika många har inte sagt något sådant.  

Att vara orolig eller ifrågasätta kan ge uttryck för ungefär samma attityd, individen anar att 
något kan hända. Att tro sig veta, speglar en övertygelse, som kan tolkas som en stark attityd. 
Men även om man tror sig veta något så betyder det inte att det är en reell sanning.   

Det skulle också kunna tolkas som om de oroliga individerna baserar känslan på mer 
gissningsartade betingelser, jämfört mot någon som ifrågasätter. Oroskänslan skulle då också 
kunna ses som en starkare attityd, eftersom den emotionella delen är dominerande i en attityd. 
Nu tror jag dock inte att de intervjuade med ordet orolig menade känslomässigt orolig, utan 
ordet mer var synonymt med anar. Denna tolkning baserar jag på det helhetsintryck som 
intervjuerna har gett.   

När det gäller de negativt formulerade utsagorna om den politiska hanteringen framkom att 
flera: var ”förvånade” över att politikerna inte gett relevant information, känner sig lurade, 
missnöje finns över att inte fått svar om kostnader, svårigheter att föra diskussion, bemötts av 
ointresse osv. Dessa uttalanden speglar misstro mot politiker/projektledare och emotionella 
känslor. De starkast negativa utsagorna är gjorda av personer i närområdet.    

4.5. Utsagor som speglar interaktionen mellan invånare och politiker/tjänstemän  

Redovisningen ovan har redan gett fragment av att den upplevda interaktionen mellan 
invånarna och kommunen/projektledarna har varit bristfällig. I detta avsnitt kommer denna 
aspekt beröras närmare.    

4.5.1. Dålig information och kommunikation  
Intresset för projektet tycks vara stort, eftersom relativt många kom till informationsmötena 
samt de skrifter som gjorts till kommun och media, från de boende i närområdet. Men de 
intervjuade är alla missnöjda med kommunens upplysning. De saknar enligt egen utsago 
viktig information, trots att kommunen skriftligen har uttryckt vikten av bra kommunikation. 
Genom detta ger de uttryck för negativa attityder.   
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Informationsmöten, genomförda av Life-projektets ansvariga, till de boende nära själva 
platsen för reningsanläggningen har genomförts vid några tillfällen under projektets gång. 
Information om Life-projektet har även förmedlats via kommunens Internet hemsida och 
lokalbladet Hammaren20. Ingen direktinformation har sänts via papper. De boende har 
informerats om att kommunen gratis installerar en kvarn för matrester och liknande i köket, 
med anslutning till avloppet. Service och skötsel skall skötas av de boende. De boende får 
också möjlighet till gratis jordförbättringsmedel, vilket har alstrats ifrån avloppsvattnet. Vid 
mötena har antalet deltagare har varit ca 40 personer (av ca 100 hushåll), vilket är en relativt 
stor andel av de närboende. Vid dessa tillfällen har det varit öppet för diskussion, säger 
projektledare Zbasnik. Zbasnik säger också att de vanligaste frågorna vid mötena har varit: 
vad det kommer att kosta, och när projektet ska genomföras. Mötena har protokollförts av 
kommunen. (Hammarö kommun, 2005, Zbasnik, 2005)  

Hammarö kommun skriver till de boende om vikten av att noggrant planera det hela. ”Att 
bygga ett reningsverk kräver ställningstaganden, beslut, tillstånd och inte minst hänsyn och 
lyhördhet till berörda parter.” (Gidlöf, 2005-03-02)  

De nämnda frågorna från de boende, om kostnad och tid, skulle kunna tolkas som om de var 
inställda till att projektet skall genomföras samt att de ställer sig någorlunda positiva till detta. 
Men kanske beror detta på att de närboende hade fått bristfällig information? Alla intervjuade 
uttrycker mer eller mindre missnöje över kommunens information. Kommunens utlysta 
handling om hänsyn och lyhördhet till berörda parter verkar också de intervjuade sakna.   

Ip 1 tycker att det sämsta med Life-projektet är att informationen har varit dålig från 
kommunen.   

Ip 2 upplever även att kommunen informerade för sent. Hon ställer sig också frågande till om 
de handikappade på ett gruppboende överhuvudtaget är informerade, trots att de då kommer 
att bo närmast anläggningen.  

Ip 3 säger sig ha fått information om planer för ett nytt reningsverk redan för ca 10 år sedan, 
då han köpte sin fastighet. Han säger att han har även sökt information på kommunens 
hemsida på Internet, men tycker att uppdateringen är dålig.   

Ip 4 tycker att informationen har varit dålig och bara allmän.  

Ip 5 tycker att informationen vid mötena med kommunen har varit upprepningar.  

Efter intervjuerna, som gjordes mellan den 12 och 21 april, publicerar VF en artikel den 26 
april om att rester från reningsanläggningen kanske ska användas som gödningsmedel på den 
relativt närliggande golfbanan. I artikeln beskrivs även reningsverksprojektet närmare. (VF, 
2005-1) Samma datum publicerar kommunen också en kungörelse för detaljplanen om 
reningsverket. I kungörelsen nämns vilka fastigheter som blir berörda av själva reningsverkets 
anläggning, och kort om syftet med den nya anläggningen, samt var ytterligare information 
finns att hämta. (VF, 2005-2)  

                                                

 

20 Om reningsverket och Life projektet skrivs det i Hammaren: dec. -03, mars -04 och nov. – 04.   
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När jag pratade med projektledaren, i förberedelsefasen för min studie i februari, sade han att 
de boende inte hade blivit informerade om exempelvis: extra försiktighet av vad som spolas 
ned i avloppet, som användning av kemikalier och tvätt- och diskmedel. Information om 
kökskvarnens skötsel och eventuell lukt hade inte heller givits vid denna tidpunkt. (Zbasnik, 
2005)  

Det verkar som avståndet mellan de intervjuade och politikerna är relativt stort vad gäller syn 
och kunskap på projektets tekniska utformning och demokratiska handhavande. Förväntningar 
och delaktighet spelar stor roll för hur attityderna utvecklas. (Angelöw & Jonsson, 1994, 
Petersson, 2003:24) I nedanstående teman utvecklas detta mer. Flera intervjuade känner sig 
också osäkra på tekniken och dess funktion, och de vill vara mer delaktiga i processen för 
projektet. Man kanske skulle kunna uttrycka det som om politikerna/projektledarna och de 
boende i området lever i två olika värdar. De har åtminstone olika förhållande till det 
projekterade avloppssystemet. Det verkar också som flera av de intervjuade upplever ett 
avstånd generellt till politikerna. Tex. så uttrycker en av de intervjuade att politikerna: 
”springer runt i slips och kostar för mycket”.  

4.5.2. Flera tycker att kommunen har vinklat informationen  
Som redan nämnts saknar flera intervjuade information, andra mer närboende ger både genom 
intervjuerna, brev och genom en artikel uttryck för att den information de har fått är vinklad 
av kommunen, för att gynna kommunens syften. Den negativa attityden mot kommunen tycks 
vara extra starkt hos dessa närboende individer. De personer som bor längst bort har inte 
uttryckt att informationen har varit vinklad.  

I skriften från de boende till kommunen skriver de att de saknar protokoll från ett möte, samt 
efterlyser mer information. ”Enda synliga rapporteringen som vi kunnat ta del av, var när 
Ivan Zbasnink inför värmlandsnytts TV kamera stod på Sätters mark och visade att här skall 
ett fantastiskt reningsverk med ekopark byggas.” (Larsson, 2005-01-17)  

Projektledaren har antagligen försökt att påverka de inblandades attityder genom att tala gott 
om projektet och därigenom skapa positiva attityder. Men som citatet ovan visar så har det 
inte fått avsedd effekt. Jag tolkar det som att de känner sig lite överkörda och i visst mått 
irriterade. Skrivelserna som, är undertecknade av ett tiotal personer, visar att attityderna är 
kraftfulla, emotionellt, kognitivt och intentionellt, hos dessa individer. De som skrivit detta 
kan ses vara mer aktiva i ärendet, men attityderna kan dock vara jämförbara hos dem som inte 
lika aktivt har skrivit. Det kan också vara så att någon i gruppen av de undertecknande kan ses 
som en signifikant andre, dvs. en viktig person med inflytande och betydelse för de andra, en 
form av ledare. Denne eventuelle ledare kan därmed ha påverkat de andra i stunden för 
undertecknandet, vilket i så fall skulle kunna innebära att attityderna inte är lika starka för 
alla. (Andersen & Kaspersen, 2002:140-141)  

Några av intervjupersonerna uttrycker sig liknande som det skrivna brevet, men några har inte 
gett uttryck för samma attityd. De sistnämnda har alltså inte sagt något om vinklad 
information.   

Ip 1 säger också att projektet är ett ”PR-projekt” för Hammarö kommun. Han tycker att de 
har målat upp projektet bättre än det är. Och han menar att de har gett vilseledande 
information om vassbäddar och lukt.  

Ip 2 upplever att informationen har varit ”tillrättalagd och med vackra bilder” 
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Ip 3 säger att vid informationsmötena har kommunen redogjort för att anläggningen skall se 
ut som den på Koster. Sedan har det visat sig att en skillnad finns, den på Hammarö ska ha 
vassbäddar. Ip 3 säger att projektet redan känns klart, och han känner sig ”förd bakom 
ljuset”.   

I en artikel den 18 april 2005 säger två närboende att de vilseletts av kommunen och de vill 
stoppa byggandet av anläggningen i nuvarande tilltänka form. Projektledaren tillbakavisar i 
samma artikel att det kommer att uppstå lukt. (Schmidt, M., 2005)  

I ett brev till kommunen skriver också närboende att: ”Den information vi fått vid samråd 
med kommunen, har varit att den teknik man vill använda vi reningsverket är känd från 
Sydkoster och från en anläggning i Norge. Efter att ha kontaktat kommunen i Strömstad visar 
det sig att anläggningen på Sydkoster inte är kopplad till en lösning med vassbäddar och 
våtmarker och därför faktiskt i stora delar skiljer sig från den planerade anläggningen vid 
Torp/Sätter.”  (Larsson, 2005-04-10)  

4.5.3. Konklusion 
Likt i avsnitten 4.2 och 4.3 tycks avståndet till reningsanläggningen spela roll för attityderna. 
Men i detta avsitt syns också att engagemanget från några individer har gjort att nya uppgifter 
har framkommit om projektet, som de menar att kommunen undanhållet, vilket resulterat i en 
förstärkning av negativ inställning. Om inte den nya informationen hade nått de boende längre 
bort kan det ha betydelse för oron till lukt i framtiden, även om de själva vid intervjutillfället 
inte ansåg sig oroliga.   

Förutom de direkta faktorerna i projektet så kan allmänna värderingar och inställningar om 
miljö och politiker påverka attityderna till Life-projektet. Här nedan följer vad de intervjuade 
har sagt om miljö och politik.    

4.6. Yttranden om miljö och politik i allmänhet   

4.6.1 Skiftande kunskaper om miljöproblem och dess hantering 
En intervjuperson känner till Agenda-2121. Ingen av de intervjuade känner till vad de svenska 
nationella miljömålen22 innebär. Att inte känna till Agenda-21 och miljömålen beror inte bara 
på individens relativa ointresse och okunskap, det beror också på politikers och tjänstemäns 
dåliga debatt och information om detta. I övrigt tycks också kunskapen om miljöns tillstånd 
och arbetet med miljöaspekter vara relativt oklar, men kunskapen kan ändå ses som 
genomsnittlig bland icke sakkunniga. Flera tycker att det är viktigt med miljöhänsyn. Några 
ger ett ambivalent uttryck, de säger både att situationen är okej och samtidigt är 
ifrågasättande. Andra vill se förbättringar.   

                                                

 

21 FN genomförde 1992 en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, där deklarationen och 
handlingsprogrammet –Agenda 21 blev resultatet. För att nå en hållbar utveckling har det beskrivits tre viktiga, 
intimt förknippade, delar: ekonomi, socialt liv och miljö. Agenda 21 fungerar vägledande även idag från 
kommuner till regering och har gett incitament för framtagandet av nationella miljömål. (Elliott, 2000:5, 73,186) 
22 De svenska nationella miljömålen som antogs 1999 är 15 till antalet, vilka beskriver mål som behöver uppnås 
för att utvecklingen skall bli hållbar. Varje Länsstyrelse skall sedan fullfölja dessa mål, tillsammans med 
kommuner, företag, organisationer och individer. 18 april 2005 blev Länsstyrelsen i Värmland klar med de 
regionala miljömålen. (Länsstyrelsen Värmland, 2005:1-5)  
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Ip 1 säger att ”Sverige är renaste landet i världen”. Men han säger också att det är svårt att 
veta hur miljöproblemen ligger till.  

Ip 2 önskar mer forskning kring miljö och miljöanpassad teknik. Känner inte till miljömål osv. 
Tycker att det viktigt med miljöhänsyn.  

Ip 3 har hört talas om miljömålen, men inte dess nivå. Känner till Agenda-21. Ip 3 tycker att 
Sverige är i framkant i miljö, vilket han uppskattar. Men tycker att Sverige ger dubbla 
budskap, t.ex. Vattenfall som köper kol. Tycker dock att man måste konkurrera med andra 
länder.  

Ip 4 anser att miljön blir sämre. Känner inte till miljömål osv.   

Ip 5 Känner inte till miljömål osv. Hon nämner dock att hon har sett hur viken växer igen och 
menar att Life-projektet skulle kunna avhjälpa detta.    

4.6.2. Anpassar sig Sverigegenomsnittligt till miljön 
När det gäller privat miljöanpassning hos de intervjuade personerna på Hammarö tycks 
handlandet vara jämförbart med ett Sverigegenomsnitt bland de flesta, kanske något högre hos 
någon person. Sopsortering tycks vara den största insatsen. Några köper miljömärkta 
produkter. Men de flesta flyger utomlands, åker bil osv. Tidigare studier visar på att de flesta i 
Sverige sorterar glas och papper, men få anpassar bilåkning och flyg efter miljön. (Lindén, 
2001:46-47)   

Intervjuperson 1 säger att han sopsorterar lite, som tidningar och så, men anser sig 
”miljöengagerad på sitt sätt”.   

Ip 2 sorterar avfall, köper KRAV-märkt osv. Reser utomlands ca en gång per år.   

Ip 3 har egen varmkompost, men sorterar inte soporna mer än så. Jobbar för miljön i jobbet. 
Menar att man måste värna om miljön, och han säger att vi ”kan inte leva som vi gör”. Men 
är bara ”halvintresserad”, stödjer dock Greenpeace. ”Är ingen miljökämpe som pekar mot 
andra.” Reser utomlands ca vart annat år. Anser att priset styr miljöval, vill att staten skall 
subventionera mer. Han köper det som är gott. Har alltid varit i naturen, värnar om den, men 
är inte fanatisk. Planerar bilkörning, tycker bensinpriset är för högt.  

Ip 4 anser sig relativt miljömedveten. Sorterar sopor, köper miljömärkt och cyklar, men reser 
utomlands med flyg någon gång per år. Vill inte ha höjda skatter, utan ny teknik.    

Ip 5 säger att hon t.ex. inte sorterar sopor så bra, handlar lokalt men prioriterar inte 
miljömärkt, flyger ibland.  

Att sortera sopor och välja miljömärkta produkter är relativt enkelt att som individ göra, 
eftersom strukturen i samhället gynnar detta. Men att minska på bilåkandet och flygresorna är 
svårare, här gynnar tvärtom strukturen ökat resande, genom affärscentra i utkanter av städer, 
reklam osv, som bygger på socialisation och grupptryck. (Lindén, 2001:46-47,107-111, 
Angelöw & Jonsson, 1990:78-167) Frågan är hur dessa individers anpassning till miljön 
egentligen avspeglar deras kunskap och attityd till förändring till fördel för miljön, det kan ju 
vara en fråga om strukturellt avgörande och personlig vinning. Exempelvis kan en individ 
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köpa KRAV-märkt för sin egen skull, för att minska förekomsten av kemikalier i maten, utan 
att ta hänsyn till miljöaspekten i större perspektiv. Men det kan också vara så att flera av dessa 
individer är beredda på ökad miljöhänsyn och förändring av livsvanor om bara rätt 
förutsättningar ges. Sett i perspektiv för den här undersökningen så tolkar jag att 
intervjupersonernas uttalade miljöbeaktande gör att de också uttalar sig relativt positivt om 
Life-projektets miljöaspekt.    

4.6.3. Både ifrågasättande och tilltro till politiker 
Flera är kritiska och saknar tillit till både kommunala och nationella politiker. De flesta röstar, 
vilket kan tolkas som de har tro för det politiska systemet, även om det förekommer kritik. 
Kritiken tolkar jag mest vara bunden till politiska individer. Någon engagerar sig inte själva 
utan hoppas ändå att politikerna ordnar det. Någon annan tycker att kommunen hanterar 
miljön bra.   

Ip 1 är ifrågasättande till de nationella politikerna, ”undrar vad de håller på med”. De 
lokala politikerna anser han vara ”oerhört nonchalanta” i Life-projektet.   

Ip 2 är skeptisk till dagens politik, och saknar miljötänkande från kommunen. Röstar. Hon 
menar att det finns gamla irritationsmoment till kommunen bland flera grannar.  

Ip 3 tycker att kommunen har engagerat sig för lite i miljömålen. Är själv inte så politiskt 
engagerad, vill att politikerna själva skall engagera sig mer. Litar mest på 
miljöorganisationer, när det gäller miljöfrågor. Röstar.   

Ip 4 tycker att miljöansvaret i stort ligger hos politikerna, men har inte så mycket förtroende 
till FN och EU, ”dessa kan slå igen”, menar han. Tycker att politikerna idag ”springer runt i 
slips och kostar för mycket”. Röstar varje val, och ser sig inte som motståndare till 
förändring. Generellt tycker han att kommunen uppför sig väl.  

Ip 5 anser att kommunen hanterar miljön på en bra nivå. Röstar. Vill inte ha ökade skatter.  

Inom stadsvetenskapen använder man begreppet politisk kultur som handlar om hur 
medborgarnas attityder och värderingarna är till politiken i ett land. Den politiska kulturen 
påverkar individens handlande och attityd. (Almond, 2004:46-50)     

4.7. Slutsats avsnitt 4.6. och sammanfattning hela avsnitt 4  

De intervjuade känner inte till miljömålen, men några känner till Agenda-21. Generellt är 
miljökunskapen och handlingar för miljöhänsyn likvärdiga med ett Sverigegenomsnitt och 
tycks inte påverka attityderna till projektet nämnvärt. Tilliten till politiker är inte så stor hos 
de flesta, vilket troligen spelar roll för inställningen till hur politikerna i Hammarö har 
hanterat Life-projektet.   

I teoriavsnittet beskrev jag att en attityd består av kognitiva, emotionella och intentionella 
aspekter. Ett kognitivt uttryck är sådant som individen tror eller säger sig veta om projektet. 
Emotionella uttryck kan vara exempelvis ilska och glädje. Intentionella uttryck är 
handlingsberedskapen för projektet. I de resultatavsnitten 4.1 till 4.4. framkommer mest 
kognitiva men också emotionella och intentionella uttryck.   
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Kognitiva utryckt: De flesta tycker att projektet är bra för miljön, flera tycker placeringen är 
fel, några misstänker att lukt kan alstras från reningsanläggningen, några anar problem med 
ökad trafik, problem med kvarnar, tror att det kan bli ekonomiskt dyrt, oförståelse för politiker   

Emotionellt: Flera känner sig lurade av politiker och projektledare i Life-projektet. Flera 
upplever irritation både för nya och gamla händelser. En känner glädje för själva projektets 
miljöanpassning. Några ger inte uttryck för några emotioner till projektet, vilket i sig är ett 
uttryck för mindre starka attityder.    

Intentionellt: flera av de närboende skriver gemensamma brev till kommunen och insändare 
till tidningar. Att samtala med grannar om projektet är också en handling. Att ställa upp på 
personlig intervju är en handling, som kan spegla starka attityder. De två som bodde lite 
längre bort, och som har visat mindre negativa attityder, ville inte ställa upp på personlig 
intervju men däremot telefonintervju. De som jag kontaktade i bostadsområdena ytterligare 
längre bort ville inte ställa upp alls på intervju, dvs. den intentionella beredskapen var väldigt 
liten för dessa gällande Life-projektet och allmänna miljöfrågor. Kanske på grund av att deras 
upplevda inblandning i projektet var litet och därmed var de inte handlingsbenägna.  

De personer som har en negativ attityd uppbyggd på kognitiva, emotionella och intentionella 
aspekter kommer troligen att behålla sin negativa attityd om ingen anmärkningsvärd 
förändring av projektet sker. De som bara ger uttryck för kognitiva grunder har troligen 
mindre starkt förankrad inställning, och kan därmed antigen bli mer positiva eller negativa 
lättare.   

En negativ grundinställningen till politiker över lag speglas hos flera respondenter, vilket kan 
utgöra en orsaksfaktor för en negativ attityd om projektet. Men kanske mest avgörande för de 
negativa attityderna är den lokalpolitiska hanteringen av projektet. Bristande inflytande och 
tillit till den politiska processen och de politiska aktörerna gör att individerna misstänker 
exempelvis luktproblem och så vidare. Misstänksamheten kan också vara beroende av den 
relativa tekniska okunskap som respondenterna uppvisar om projektet. De som bor längre bort 
från den tilltänkta anläggningen uttrycker sig inte lika negativt om projektet, kanske beror det 
på att de fysiskt inte upplever att de kommer att bli lika drabbade, vilket gör att de ej heller 
engagerar sig i den politiska delen.    
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5. Avslutande diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet på ett konkluderande och reflekterande vis med ett vidare 
perspektiv. Tre underrubriker indelar resultatets essens. Exempelvis förs ett resonemang över 
de intervjuades miljökunskaper och vad det skulle kunna tänkas ha för någon inverkan på 
attityderna. Finns det brister i Life-projektet som i realiteten egentligen är sämre än vad de 
intervjuade har oroat sig för? Diskussionen inkluderar även olika tolkningsalternativ och hur 
olika faktorer kan påverka varandra. I slutet av avsnittet argumenterar jag för uppsatsens 
giltighet och tillförlitlighet.   

5.1. Avstånd; geografiskt, kunskapsmässigt och personligt, till projektet och 
politikerna.  

Både brevväxlingen, insändarna och intervjuerna avspeglar attityder av positiv och negativ 
karaktär. Alla intervjuer och brevväxlingen ställer sig positiva till Life-projektet som sådant. 
Man anser och vill att avloppssystemet bör förbättras och miljöanpassas. Man ställer sig dock 
skeptisk till informationen och hanteringen om anläggningen. Eftersom flera känner osäkerhet 
till projektets funktion och genomförande har flera uttryckt oro för att lukt, kvarnar och 
ekonomi kan skapa besvär. Med tanke på osäkerheterna och oviljan till en ökad trafik i 
bostädernas närhet vill invånarna att placering av reningsverket skall ske längre bort än 
projekterat.   

Kön, yrke, ålder, utbildning tycks vara parametrar som inte har påverkat attityderna nämnvärt 
i detta fall. Inte heller miljöintresset tycks spela någon avgörande roll. Men de tidigare 
attityderna till politiker lokalt och nationellt tycks påverka mer. Mest avgörande är nog trots 
allt de kommunala politikernas hantering av just detta specifika fall. Beroende på avstånd till 
platsen för reningsanläggningen prioriteras olika orosmoment. De som bor närmast berörs av 
flest faktorer, som till exempel mark och vägförhållanden, men även utsikt och eventuell lukt. 
Dessa problem är av naturliga skäl mindre avgörande för dem som bor längre bort. Där 
kommer funderingar om kvarnarna och ekonomi mer i fokus.    

5.1.1. Närboende mest aktiva 
De som har undertecknat breven till kommunen, skrivit artiklar till tidningar och som utryckt 
starkast attityder mot Life-projektet bor alla relativt nära området för reningsanläggningen. De 
kan se anläggningen, känna eventuella lukter och beröras av ökad trafik, men inkopplas till 
det nya systemet i en andra etapp. De bor inom ca 500 meters radie. Dessa är mest aktiva och 
engagerade i frågan. De som lite längre bort, ca 1000 meter, är utom synhåll till reningsverket 
och säger själva att de inte är oroliga för lukt.23.   

Jag har, vilket tidigare har nämnts, ringt ett tiotal personer av olika kön och ålder i det lite mer 
periferiära området som finns ca 2500 meter där ifrån, vilka först blir inkopplade till det nya 
avloppssystemet24. Ingen av dessa ville ställa upp på intervju. Endast två personer kände till 
Life-projektet fragmentariskt. Det har visat sig att de endast har fått allmän information via 
lokalbladet ”Hammaren” och de har inte inbjudits till mötena med kommunen. Att inte vilja 
prata om projektet eller om allmänna miljöfrågor speglar också en viss sorts attityder. Man 

                                                

 

23 De som bor inom (500) 1000 meter från reningsanläggningen bor inom områdena Torp, Hovlanda och Sätter. 
Reningsanläggningens projekterade placering ligger ungefär mellan Torp och Sätter, se kartbilagan. 
24 Det periferiära området består av Lövnäs och Bärstad.  
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skulle kunna tolka det som ett visst mått negativa hållningar mot miljöprojekt, men eftersom 
ingen diskussion med personerna kunde föras så blir osäkerheten större. Det finns flera 
tänkbara faktorer bakom att inte vilja ge en intervju, tänkbart kan vara att personen var 
stressad, ointresserad, missnöjd med generellt politiskt arbete, trött på telefonförsäljare och 
telefonundersökningar eller något annat. Men kanske beror det mest på att Life-projektet inte 
kändes aktuellt för dom i den rådande stunden. Oftast engageras människor när fenomenet är 
inkommet i den omedelbara närheten, både i tid och rum, tanke och känsla. Detta kan 
jämföras med invånares ovilja till att ha exempelvis brottsanstalter och kärnavfallsförvaring i 
sin närhet. Osäkerhet till fenomenet kan ge en negativ attityd. En annan tolkning skulle kunna 
jämföras med avfallsdumpning i hav, förbränning av sopor vilket bildar ”mikrosopor” i stället 
för synliga sopor i sin naturliga storlek osv. Det är ungefär som att handlingen baseras på ett 
tänk liknande. ”det som inte syns, det finns inte”.  

5.1.2. Brist på tillit och inflytande 
Projektledaren och kommunen har försökt att skapa positiva attityder om Life-projektet 
genom att framställa det i så god dager som möjligt. Eventuellt för att sälja in ett koncept, som 
de redan hade bestämt sig för. I vilket fall så fick de intervjuade en känsla av att det var en 
skönmålning, de kände sig manipulerade och anade att problem skulle kunna uppstå med lukt. 
De intervjuade kan alltså på grund av kommunens propaganda av projektet ha intagit en 
negativ attityd. Måhända att kommunen själva inte upplever att de har vinklat presentationen 
av projektet. Berörda personer kanske verkligen tycker att projektet är optimalt. De kanske 
själva saknar kompetens för att bedöma situationen och de litar på de anlitade experterna. Det 
beviljade EU-bidraget stärker troligen kommunens positiva attityd.  

Flera intervjuade har uppvisat bristande tillit till politikerna och projektledarna. De anser att 
det har varit brist på information och en del påstår dessutom att informationen har varit 
vinklad. Flera säger sig vara kritiska till politikerna i kommunen och upplever att de har 
agerat respektlöst. Flera har även uttryckt kritik mot de nationella politikerna. Att sakna 
information, kunskap och tillit till projektet och kommunen har gett känslor av oro, 
ifrågasättande och irritation.   

Vid all kommunikation är tillit och förtroende avgörande. Tillit kan definieras på olika sätt. 
Giddens menar ungefär att tillit är att ha förtroende för eller förlitan på att någon eller något 
har en viss egenskap eller attribut, eller att ett påstående är sant. Tillit blir i praktiken delvis en 
trossats. (Giddens, 1996:35-36) Om man kan lita på den som bär fram ett visst budskap, så är 
det också lättare att ta till sig budskapet. Enligt Lars-Erik Warg är kärnan för tillit: 
”Förväntningar om andra personer och orientering mot framtiden.”  (Lidskog, Nohrstedt & 
Warg, 2000:57)   

Andra förutsättningar för tillit är: upplevd kompetens, objektivitet, rättvisa, förutsägbarhet och 
förtroende. Människor tolkar och ger mening åt budskap genom en kognitiv process. Känslor 
finns alltid med i tankearbetet. Processen är socialt och kulturellt innesluten i vilken man 
tolkar nuet genom sina föreställningar om det förflutna. Vi använder byggstenar från våra 
konkreta erfarenheter och från medias diskurser när vi konstruerar våra privata och 
samhälleliga berättelser. Massmedia har en agendaskapande roll, men när det uppstår en 
konflikt mellan mediernas budskap och medborgarnas konkreta liv tenderar mediernas 
inverkan vara låg. (Lidskog, Nohrstedt & Warg, 2000:57-82)  

Högst tilltro och därmed positiva attityder har människor oftast till offentliga organisationer 
och myndigheter (som Naturvårdsverket), när det gäller miljöfrågor. (Lindén, 2001:108) 
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Misstro till politiker är ett globalt fenomen. Minskat röstdeltagande är ett, utav flera, symtom 
på detta. I ”demokratiska” USA röstar inte ens hälften av medborgarna och i Sverige har 
röstdeltagandet minskat. Att vara misstänksam mot politiker har blivit politiskt korrekt.   

En tolkning kan alltså vara att de intervjuade i grunden har en bristande tillit till politiker. Om 
så vore fallet så är de extra känsliga och misstänksamma för den politiska hanteringen av 
projektet. Det är då heller inte anmärkningsvärt om reaktionerna blir starka när de tror sig ha 
blivit lurade genom att kommunen/projektledarna har gett vilseledande information. Man 
skulle också kunna se det som om individerna blir mindre lättlurade då de saknar tillit. För 
man blir ju lättast manipulerad av en person man känner tillit för.   

Flera av de intervjuade gav uttryck för att de ville vara mer delaktiga i projektet och kunna 
påverka. Som redan har nämnts sade en person att projektet redan kändes klart och att de 
boende blivit förda bakom ljuset. I ett brev utrycker flera personer att de vill att kommunen tar 
deras förslag på allvar. De säger sig också vara förvånande över att kommunen inte gett 
relevant information, vilket speglar en förväntan och självklarhet att få vara delaktiga. 
Troligen vill man dels ha inflytande för att man inte litar helt på politikerna, men också för att 
man anser sig ha lokal kunskap som kan komplettera beslutsunderlaget. Dessutom finns ett 
mänskligt behov av att vara delaktig i beslut som berör närmiljön och som borde vara 
självklart i ett demokratiskt land. Kommunen säger sig också ha tagit hänsyn till invånarnas 
synpunkter, även om invånarna själva inte tycks uppfatta det på samma sätt.   

5.1.3. Miljöattityder 
Det tycks råda ambivalens mellan önskan om miljöförbättringar och eget miljöengagemang, 
hos de intervjuade personerna. Alla säger sig vara mer eller mindre positiva till Life-projektet, 
och flera säger att de vill se miljöåtgärder, men ändå sorterar de sopor dåligt, flyger 
utomlands, köper varor efter smak och pris osv. Bakom finns faktorer som: gör inte vi det så 
gör någon annan det…Det som är rationellt för individen är inte alltid rationellt för 
kollektivet. Att åka bil kan ses rationellt för individen, men orationellt för kollektivet då det 
dels kan skapa trafikstopp och miljöproblem. (Pihl, 2000:9-20)  Fritt utnyttjande och ökad 
användning leder till en tragedi för allmänna tillgångar, vilket Garett Hardin har döpt till de 
allmänna tillgångarnas tragedi. (Pihl, 2000:19) Frågan är hur stark den ”miljöpositiva 
attityden” egentligen är. Kanske är det trycket från samhällsdiskursen om hänsyn till miljön 
som är det mest avgörande för den positiva attityden till miljöprojekt. Man kan idag säga att 
det är politiskt korrekt att tycka att miljöåtgärder krävs. Om man skulle säga att miljöhänsyn 
inte behövs så skulle troligen reaktionerna bli de samma som om man menar att homosexuella 
eller invandrare inte skulle ha samma rättigheter som infödda ”normala” svenskar. Offentligt 
kritiseras sällan det politiskt korrekta, men protester och oliktänkande finns naturligtvis under 
ytan.   

Hur är då miljöattityden förankrad? Är det ett uttryck för politisk korrekthet?  Eventuellt har 
man inte tänkt igenom hela problematiken och möjligtvis har intervjupersonerna bara hört 
talet om miljöanpassning i den politiska diskursen och tänker att ”så bör det nog vara”. Men 
har inte förrän vid detta projekt insett vad det krävs. Är då kanske inte den positiva 
inställningen till projektet så djupt grundat? Kanhända att protesterna egentligen är mer 
grundade på misstänksamhet mot politiker och bristande inflytande. Flera undersökningar 
visar dock att miljömedvetenheten och viljan till förändring är relativt stor i Sverige 
(Lindén,1994) Intervjuerna ger också en bild av att de intervjuade har generell kunskap om 
miljö och är medvetna i sitt ”miljöhandlande” när det också gäller andra områden än Life-
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projektet. Jag tror att den positiva attityden om miljöförbättringsåtgärder är relativt stark hos 
de intervjuade, men att det föreligger ett stort antal praktiska och socialpsykologiska hinder, 
vilka också har berörts i teoriavsnittet.  

När det gäller miljökunskap som faktor för attityderna i detta fall så verkar respondenterna 
relativt okunniga. De har gett uttryck för farhågor gällande lukt, men i övrigt har inte mycket 
nämnts om reningsanläggningens funktion och påverkan på miljön. Man skulle exempelvis 
kunna tänka sig att det vore bättre om kommunen erbjöd särskilda kärl för köksavfallet, så att 
detta kunde samlas in för rötning i kommunal regi, för dem som inte har möjlighet att 
kompostera hemma. Även att blanda allt avloppsvatten med organiskt köksavfall skulle kunna 
ses som en miljöriskaspekt. Risken är alltid stor att kemiska och organiska ämnen som 
flamskyddsmedel från klädestvätt, rengöringsmedel som klorin, mediciner, hormonprodukter 
som östrogen och p-piller, prioner från köttprodukter, vattenburen smitta, och så vidare, följer 
med i avloppet. Om ämnen som dessa följer med så förorenar det jordförbättringsmedlet man 
så småningom vill utvinna från rötningen, samt det lakvatten som kommer till vassbäddar och 
vidare. Då kan vilda djur, som fåglar i våtmarken och fisk i vattnet, smittas, men även 
människor i sin förlängning. Dessutom kan det ses som slöseri med dricksvatten att använda 
WC. Nedspolning av köksrester torde öka åtgången av vatten än mer. En annan tanke är också 
att grundvattnet kan bli skadat för dem som bor nära. Avståndet till närmaste granne blir ju 
relativt kort. Dessa problem har inte tagits upp av de intervjuade. En möjlig tolkning blir då 
att miljökunskapen inte är så stor, och att istället dominerar ”jagets” bekvämlighet (att slippa 
eventuell lukt och extrajobb med kvarnar osv.), känslan av att vara utnyttjad och de 
ekonomiska faktorerna. Life-projektets idé ses av de flesta respondenterna vara bättre än det 
konventionella avloppssystemet och de befintliga privata avloppen. En sådan syn kan göra att 
attityden inte blir så negativ just till projektets tekniska natur, till följd av relativ okunskap. 
Men individer med annan kunskap och ideologi än hos de intervjuade skulle kunna ge andra 
attityder och frågeställningar av den karaktär jag redan har gett sken av i meningarna ovan.  

Kommunen/projektledarna har en annan syn än Länsstyrelsen angående miljöaspekterna och 
hälsopåverkan. Länsstyrelsen har i sitt tillstånd om den nya reningsanläggningen till 
Hammarö kommun villkorat beslutet med att kommunen inte får sprida rejektvatten 
(gödningsmedel) från våtkompost och vassbäddar på närliggande golfbana eller andra 
grönytor som allmänheten normalt vistas på. ”Hammarö kommun har överklagat beslutet till 
Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen, och yrkat att villkoret avseende rejektvatten från 
våtkompost/vassbäddar som gödningsmedel skall undersökas i samråd med länsstyrelsen och 
relevant expertis med avseende på hälsoeffekter innan det får spridas på platser där 
allmänheten normalt vistas.” (Länsstyrelsen, 2005) Länsstyrelsens annorlunda syn angående 
risker med gödningen visar att projektet är komplicerat och inte problemfritt. Därmed är inte 
heller de intervjuades oro helt ogrundad. Den bygger på osäkerhet, till projektet och 
kommunen/projektledaren.   

En ytterligare förklaring, till både den positiva attityden om projektets miljöhänsyn och den 
negativa attityden om politikerna, är att inställningarna färgade av det politiskt korrekta. En 
annan, eller kompletterande, förklaring är att den ambivalenta attityden till Life-projektet 
beror på habitus och bristande inflytande/demokrati. Men miljökunskapen och intresset kan 
ändå spela en avgörande roll. För det skulle kunna vara möjligt att om man tror att en lösning 
av föreslaget koncept är bra och önskvärt, så skulle oron för lukt och något ökad trafik inte 
vara så stor. Miljöproblem och dess lösningar är komplexa och svårintagbara för gemene man. 
Så bollen skulle ändå kunna gå tillbaka till lokalpolitikerna. Om dessa hade informerat bättre 
och fört dialog, så skulle oron minska. Nu tycks problemet istället bli dubbelt. Negativa 
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attityder till både projektet och politikerna har uppstått.  Samtalen mellan de boende kan 
också ha påverkat attityderna. Den sociala interaktionen kan ha förstärkt en redan negativ 
inställning. (Relativt få antal individer bor i området, och samtalen dem i mellan tycks vara 
intensiv kring projektet) Det kan ju också vara frågan om att redan välformulerade 
individuella tankar har bekräftats och blivit befästa, utan att ha blivit upptrissade. 
Reaktionerna kan också vara en konsekvens av ett större samanhang. Enligt bland annat 
Giddens och Tilly är massbeteende och upplopp typiska uttryck för en frustration som 
människor kan uppleva när de inte har några accepterade kanaler för att visa sitt missnöje eller 
för att uttrycka önskemål om nödvändiga förändringar. (Giddens: 2001:547)     

5.2. Övriga tankar om studien   

Jag har hävdat att avståndet till anläggningen tydligtvis spelar roll för hur orolig man är för 
exempelvis lukt. De som bor nära är mer oroliga för lukt än de som bor längre bort. Men även 
en annan faktor skiljer när det gäller oro för lukt, nämligen ålder. De två intervjupersoner som 
bor längre bort var pensionärer. Kan det istället vara den avgörande faktorn? Jag har dock 
bedömt att så inte är fallet. Kanske borde jag sökt upp även någon yngre att intervjua i detta 
område? Prioriteringar av arbetets upplägg, samt den tidsbegränsning som förelåg, satt dock 
ramar som gjorde att en sådan utökad undersökning inte blev möjlig. Andra undersökningar 
visar också att pensionärer ofta har mer tid och benägenhet för att protestera, vilket skulle 
kunna stärka min hypotes om att avståndet betyder mer för attityderna än ålder i detta fall.    

Vad gäller hur tidningsartikeln 18-04-05, om några närboendes oro till der nya reningsverket, 
har påverkat intervjuerna är lite osäkert. Första intervjupersonen intervjuades innan 
publiceringen, men uttryckte ändå relativt starka tvivel till projektet. Intervjuperson 2 sade 
själv att hon hade läst reportaget, och kanske kan det ha påverkat hennes attitydomsvängning. 
Jag tror dock att hon redan innan hade grundat denna svängning, i samtal med grannar osv. 
Nu i efterhand har jag tänkt att det skulle ha varit bra att fråga alla intervjuade om de hade 
tagit del av just den aktuella publiceringen 2005-04-18. Kanske hade inte de sista 
intervjupersonerna inte läst om detta i tidningen, inte blivit påverkade och blev därmed inte 
lika negativa? Min uppfattning är att de flesta boende i det absoluta närområdet redan hade en 
ganska bestämd uppfattning om projektet innan reportaget gjordes och att artikeln inte var 
avgörande för de intervjuade. Brevväxlingen med starka attityder hade exempelvis redan skett 
innan artiklarna och intervjuerna.  

Att de boende i projektområdet inte har blivit informerade om eventuella extra ”belastningar” 
kan göra attitydmätningen bristfällig, i den mån att attityderna kanske ändras när 
informationen väl kommer ut. Eller att eventuellt upplevda extrabesvär kanske kompenseras 
av framtida förmåner från kommunens sida. Vilket ytterligare utgör en parameter som kan 
förändra framtida attityder.  

Resultatet avspeglar attityder. Men är det så individerna egentligen känner? Finns risk för att 
de egentligen har andra attityder än vad som det har getts uttryck för? Flera teorier visar att 
människor ofta inte ger uttryck för sina innersta attityder om tex. miljöaspekter. Individen vill 
undvika negativa konsekvenser, normer och ”snällhet” påverkar vad vi offentligt säger och 
gör. Vanor, traditioner och vanmaktskänslor håller också individen passiv och resignerad. 
(Angelöw & Jonsson, 1990:249-252) Med tanke på dessa aspekter är risken att de individuella 
attityderna egentligen är mer negativa än vad det har getts uttryck för. Vilket kan innebära att 
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reaktionerna bli starkare vid ett annat tillfälle, vilket då av andra kan tolkas som en 
överreaktion.     

Intervjudokumentationen kan också diskuteras. Vid intervjutillfället hade jag dels i tankarna 
att vissa personer verkligen inte vill bli inspelade, och att de då kan bli extremt hämmade. 
Vidare ville jag också spara tid, genom att slippa skriva ner intervjuerna ordagrant. Men 
avgörande för beslutet att inte använda bandspelare kom vid de första intervjuerna. Vid det 
första intervjutillfället var respondenten så ivrig att prata om projektet redan i dörren, det 
kändes då som om jag skulle riskera att bryta detta om jag tog fram bandspelaren. Sedan ville 
två utav de tillfrågade intervjuas via telefon, vilket jag gjorde, därmed kunde jag inte heller 
banda samtalen. Nu i efterhand har jag tänkt att det hade varit bättre att använda bandspelare 
vid intervjuerna. Detta för att lättare kunna koncentrera sig på vad respondenten säger, lyssna 
på tonfall, och möjligheten att kontrollera ordval osv. Vid analysen kan man minska risken för 
egna tolkningar. Vidare kan man då också höra sig själv, och hur man som intervjuare har 
påverkat respondenten. Om bandspelare hade använts hade också ”råmaterialet”, sett i antalet 
dokumenterade meningar, blivit större för analysen, vilket skulle kunna ha gjort resultatet mer 
berikat, fylligt och fullständigt. Med andra ord finns en risk att studien kan lida brist i dessa 
frågor. Men eftersom jag intervjuade endast fem personer och vid intervjuerna bland annat 
skrev direktciterade meningar så bedömer jag risken som inte så stor. Eftersom antalet 
respondenter var få så är chansen större att minnas intervjuerna i detalj och därmed ha 
möjlighet att kombinera en mängd detaljer och endast ta med det betydelsefulla i analysen. 
Det är därför bra att intervjuaren och forskaren är samma person. De skrivna breven och 
artiklarna pekar också i samma riktning som intervjuerna, vilket stärker sannolikheten om att 
tolkningarna av intervjuerna är riktiga.   

Kanske borde jag också ha fortsatt att intervjua alla personer om värdegrunder, istället för att 
efter de två första intervjuerna välja bort detta tema då min intuition sade mig att det inte var 
signifikant för attitydernas grund. Chansen kanske inte var så stor att finna ett sådant mönster 
på ett så litet urval, men hade alla fått samma frågor så hade chansen ökat. Å andra sidan var 
det primära för denna studie att söka svar på hur attityderna var till projektet och miljö mer 
generellt, inte vilka grunderna kunde tänkas vara. Grunderna skulle dock kunna utgöra en 
extra bonus, dels för kunskapsökningen av attityder till miljöprojekt men också för att öka 
sannolikheten till antagande av framtida attitydutveckling hos de intervjuade och andra med 
samma bakgrund.   

Om nu individerna har en negativ attityd till Life-projektet, hur påverkar det då framtida 
handhavande av kvarnar och kemikalier? Risken finns för att kvarnarna inte används, så att 
matresterna slängs i soporna som idag. Och risk finns för sabotage eller oaktsamhet gällande 
kemikalier i avloppsvattnet, med följd av att slammet kan bli oanvändbart, djur och växter tar 
skada osv. Hur många är negativa, och spelar deras antal någon roll för funktionen? Har de 
aktiva starkast attityder till projektet? Finns närboende som inte har gjort sin röst hörd men 
som ändå har starka attityder? Har majoriteten av de närboende starka och negativa attityder 
till projektet? Kommer dessa att ge upp sin tro om att kunna påverka? Tänker de flytta? 
Frågor som dessa kan en framtida enkätstudie förhoppningsvis ge svar på.   

Den här studien har visat att flera litar mer på miljöorganisationer än politiker och att 
information, delaktighet och empati är viktiga aspekter för attityder. Samhället behöver 
genomgå en mängd förändringar, som kräver individuellt engagemang, kunskap och positiva 
attityder. Kanske vore det optimalt för all parter och demokratin om de stora 
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miljöorganisationerna kunde vara med mer i projektarbeten likt Life-projektet, för att fungera 
som sakkunnig kommunikationskanal mellan medborgare och stat. 
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Bilaga 1.   

Ursprunglig intervjuguide   

Kön, ålder, civilstånd, barn, anställningsform/befattning, sysselsättningsgrad, utbildning, 
boendeform.    

1. Attityder för Life-projektet 
Ge gärna en kort beskrivning om projektet! Hur uppfattas projektet spontant? Hur upplevs att 
informationen har varit? Hur har kommunen respektive projektledarna skött arbetet hittills? 
Positiva/negativa aspekter på att mala det organiska köksavfallet ner i avloppet. Är projektet 
motiverat? Finns framtida orosmoment som rör projektet, t.ex. lukt, extrabesvär, kostnader 
osv.? Verkar utförandet av själva reningsanläggningen bra? Hur upplevs ”info-parken”? Finns 
något i projektet som du vill ändra på? Ser du fram emot införandet av det nya systemet? Ser 
du några vinster med det nya avloppssystemet? Om alternativ till det nya avloppssystemet 
skulle vara sortering av organiskt avfall och direkt kompostering, eller förbränning utan 
sortering, skulle de vara bättre alternativ? Har du några speciella önskemål och förväntningar 
på kommunen? Har kommunen agerat enligt dina förväntningar? Lyssnar och frågar 
kommunen om era åsikter?  

2. Attityder till miljöhandlingar idag 
Sorterar du ditt hushållsavfall i någon utsträckning? Varför sorterar du, för miljö, ekonomi 
eller något annat? Vad sorteras, ex. glas, batterier osv.? Anser du att systemet med sortering 
fungerar bra? Har bra information om sortering nått dig? Tror du att de sorterade soporna tas 
väl omhand? Anser du det nödvändigt att höja sophanteringstaxorna för att fler skall sortera 
sitt avfall? Sparar du på el och varmvatten, i så fall hur? Väljer du ibland kollektivåka, cykla 
eller gå någon gång för miljöns skull? Reser du utomlands ofta? Köper du modekläder 
regelbundet? Köper du vatten på flaska? Tycker du att Hammarö kommun hanterar avfall på 
ett bra sätt? Känner du dig påtvingad att handla och ta hänsyn för miljön idag, eller vill du 
göra mer? Om mer, vad för hinder känner du finns? Känns dina insatser för miljön som plikt, 
tvång, egen vilja? Hur känns det efter en ”miljöhandling”, gott samvete, stolthet, inget 
speciellt? Känns ditt agerande som en ”droppe i havet”, eller gör inte jag det så finns det så 
många andra som handlar miljöovänligt?  

3. Attityder till politik och politiska åtgärder 
Vilken uppfattning har du av politiken i allmänhet och lokalt, gällande värderingar och 
prioriteringar? Litar du på att staten och kommunen tar den miljöhänsyn som krävs? Tycker 
du att du som individ kan påverka politiken och samhällsutvecklingen? Väljs rätt 
representanter till politiken? Identifierar du dig med nationen? I vilka fall ska man som 
medborgare följa lagen?   

4. Allmänna miljökänslor 
Är du orolig för miljöförstöring? Hur drabbar eventuella miljöproblem? Vilka miljöproblem 
upplever du är allvarligast? Hur upplever du att politiken hanterar naturen och 
miljöproblemen?    

5. Kunskap och attityd om miljö, miljöproblem och samhälle 
Vad tycker du är orsaken till miljöproblem, individ, politik, företag, teknik osv.? Upplever du 
att Sverige hanterar miljöfrågor annorlunda än andra länder? Hur upplever du att FN och EU 
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agerar i miljöfrågorna? Känner du till Sveriges 15 nationella miljömål? Agenda-21? Vilken 
tillit till experter har du? Vilka experter hyser du störst tillit till?   

6. Vardagslivet 
Upplever du din vardag som lugn, kontrollerad, stressig? Råder konflikter på jobbet eller i 
hemmet? Är ditt vardagsliv utvecklande?   

7. Värdegrunder 
Är du med i någon organisation? Brukar du rösta? Något särskilt parti, eller olika? Hur 
upplever du att människans roll är i naturen är? Har människan mer värde än andra djur? 
Upplever du naturen vara nyckfull, robust, välvillig eller skör?       
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Bilaga 2.   

Justerad intervjuguide   

Kön, ålder, civilstånd, barn, anställningsform/befattning, sysselsättningsgrad, utbildning, 
boendeform.    

1. Attityder för Life-projektet 
Ge en kort beskrivning om projektet! Hur uppfattas projektet spontant? Hur upplevs att 
informationen har varit? Hur har kommunen respektive projektledarna skött arbetet hittills? 
Positiva/negativa aspekter på att mala det organiska köksavfallet ner i avloppet. Är projektet 
motiverat? Finns framtida orosmoment som rör projektet, t.ex. lukt, extrabesvär, kostnader 
osv.? Verkar utförandet av själva reningsanläggningen bra? Hur upplevs ”info-parken”? Finns 
något i projektet som du vill ändra på? Ser du fram emot införandet av det nya systemet? Ser 
du några vinster med det nya avloppssystemet? Om alternativ till det nya avloppssystemet 
skulle vara sortering av organiskt avfall och direkt kompostering, eller förbränning utan 
sortering, skulle de vara bättre alternativ? Har du några speciella önskemål och förväntningar 
på kommunen? Har kommunen agerat enligt dina förväntningar? Lyssnar och frågar 
kommunen om era åsikter?  

2. Attityder till miljöhandlingar idag 
Sorterar du ditt hushållsavfall i någon utsträckning? Sparar du på el och varmvatten, i så fall 
hur? Väljer du ibland kollektivåka, cykla eller gå någon gång för miljöns skull? Reser du 
utomlands ofta? Tycker du att Hammarö kommun hanterar avfall på ett bra sätt? Känner du 
dig påtvingad att handla och ta hänsyn för miljön idag, eller vill du göra mer? Om mer, vad 
för hinder känner du finns? Hur upplever du naturens motståndskraft och läkande effekt?   

3. Attityder till politik och politiska åtgärder 
Vilken uppfattning har du av politiken i allmänhet och lokalt, gällande värderingar och 
prioriteringar? Litar du på att staten och kommunen tar den miljöhänsyn som krävs? Tycker 
du att du som individ kan påverka politiken och samhällsutvecklingen? Väljs rätt 
representanter till politiken? Identifierar du dig med nationen? I vilka fall ska man som 
medborgare följa lagen? Hur upplever du att politiken hanterar naturen och miljöproblemen?  
Brukar du rösta? Är du med i någon organisation? Upplever du att Sverige hanterar 
miljöfrågor annorlunda än andra länder? Hur upplever du att FN och EU agerar i 
miljöfrågorna? Känner du till Sveriges 15 nationella miljömål? Agenda-21?  
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Bilaga 3   

Karta över områden för nytt avloppsreningssystem.  

Svart prick markerar det ungefärliga läget för den nya vattenreningsanläggningen. Bärstad 
och Lövnas skall fört inkopplas.    

  


