
   

”-Kan ett saneringsprojekt påverka medborgarnas attityder till kommunen?”

Frågan har varit vägledande i ett forskningsprojekt som studerat skillnader  
i medborgares attityder i en mindre svensk kommun före och efter genom-
förande av Miljöprojekt Valdemarsviken. Saneringsprojektet syftade till  
att minska spridning av krom från Valdemarsvikens botten, en kvarleva från  
ett tidigare garveri på orten, vidare ut i Östersjön. 

Forskningsprojektet har genomförts i form av enkätstudier utskickade till  
kommunens medborgare före och efter genomfört projekt. Forskningsprojektet 
visar på en komplex bild där medborgares attityder till kommunen, sanerings-
projektet, metoder för genomförandet och tron på framtiden vävs samman.  
En tydlig förändring i attityd har skett och det finns lärdomar för andra  
kommuner att dra från arbetet. 
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi återför nyvunnen 
kunskap till kommunerna och skapar möten mellan kommunföreträdare och 
forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt kraftcentrum för strat-
egisk kommunforskning och att samtidigt fungera som en vetenskaplig resurs 
i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Denna rapport är författad av Dick Magnusson, forskare vid Tema Teknik 
(Linköpings universitet) inom projektet ”Kommunala miljöprojekt – drivkraft 
för nöjdare medborgare? Exemplet Valdemarsviken”. Forskarkollegor inom 
projektet har varit Jenny Palm och Victoria Wibeck (vid Tema). Detta projekt 
har haft finansiellt stöd från CKS. Det är även viktigt att framhålla att dess 
rika empiriska underlag har kunnat samlas in och bearbetats genom att ytter-
ligare resurser har mobiliserats till projektet. Detta omfattar studentarbeten 
och insatser av forskarkollegor vid Tema och av respondenter i Valdemarsvik.
Rapporten diskuterar och belyser flera angelägna frågor som knyts samman 
genom studien. Dessa omfattar frågor om medborgarna förtroende, samhäll-
skommunikation och strategier för att genomföra stora miljöprojekt. Erfar-
enheterna från genomförandet av miljöprojektet Valdemarsviken är högst 
relevanta också för andra kommuner och platser och vi hoppas att rapportens 
resultat sprids och kommer till nytta.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Författarens förord
Genomförandet av detta forskningsprojekt skulle inte varit möjligt utan hjälp 
från ett antal personer och organisationer. 

Först och främst riktas ett stort tack till Centrum för Kommunstrategiska 
Studier (CKS) vid Linköpings Universitet för finansiering av projektet. 

Stort tack till Valdemarsviks kommun för finansiering av utskicket av en-
käterna, utan den hjälpen hade det inte varit möjligt att genomföra studien. 
Ett särskilt stort tack till Annette Källman på Valdemarsviks kommun som 
varit till stor hjälp genom hela forskningsprojektet och för att ha uppmärk-
sammat oss på frågeställningen från början. Tack även till övriga personer vid 
kommunen som bidragit med hjälp olika andra sätt. 

Tack även till Dan Åke Carlsson vid Tryckeriet Valdemarsvik för god kon-
takt och hjälp vid tryck av enkäter.

Stort tack även till alla personer i kommunen som ställt upp vid intervjuer 
genomförda inom projektet och tack till alla som besvarat enkäterna.

De studenter som genomfört arbete kopplade till projektet förtjänar också 
ett stort tack: Daniel Hedström, Ana Stanojcic, Elin Asklöf, Iva Nikolova samt 
Ulf Dahlberg.

Stort tack även till Mattias Hellgren vid Tema Teknik och social förän-
dring, Linköpings universitet, för hjälp och goda råd vid utformning och an-
alys av enkäten. 

Slutligen ska nämnas att författare för rapporten är Dick Magnusson, 
Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, som varit huvud-
sakligt ansvarig för genomförandet av projektet. Inblandade forskare i pro-
jektet och ansökan har även varit Jenny Palm, Tema Teknik och social förän-
dring, Linköpings universitet, och Victoria Wibeck, Tema Miljöförändring, 
Linköpings universitet.

Dick Magnusson
Junior lektor, Tema Teknik och social förändring
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Sammanfattning
Mellan åren 2012 och 2015 genomfördes ett stort saneringsprojekt i Valde-
marsviks kommun, en mindre kommun vid Östergötlands kust. Sediment 
förorenat med krom och kvicksilver muddrades från botten av den 9 km långa 
Valdemarsviken vilken löper från Östersjön in till centralorten. Förorenin-
garna härstammar från ett garveri som mellan 1873 och 1960 fanns i orten 
och som släppte ut orenat processvatten, innehållandes en rad tungmetaller, i 
viken. Mängderna av krom var betydande och har vid senare mätningar upp-
skattats till 550-600 ton, av vilka ca 250 kg årligen bedömdes spridas ut i 
Östersjön. Syftet med saneringen var främst att minska spridningen av krom. 

Valdemarsviken bedömdes i flera omgångar vara en av de mest förorenade 
platserna i länet och efter många år av utredningar fick kommunen tillstånd 
att genomföra saneringen 2010. Den totala budgeten har varit 308 miljoner 
kronor (MSEK) där Naturvårdsverket stått för 293 MSEK och kommunen 
själva har medfinansierat med 15 MSEK. Metoden som använts har varit 
grävmuddring med upplägg av muddermassor i deponi på land några km ut 
längs viken.

Projektet har mötts av motstånd från lokala organisationer och delar av 
allmänheten, främst baserat på kritik mot valet av metod. Med den bak-
grunden föddes idén till detta forskningsprojekt, som fokuserat på medbor-
garnas attityder till kommunen och saneringsprojektet. Projektet gav en unik 
chans att undersöka om och hur attityder före och efter ett stort projekt av 
detta slag kan förändras. 

Två enkätstudier genomfördes: den ena skickades ut till alla hushåll i kom-
munen våren 2013 före muddringen startade. Den andra enkäten skickades 
ut under hösten 2015, cirka åtta månader efter att övertäckningen av deponin 
avslutades och även den till hushållen i kommunen. 

Vi fick i första enkätomgången 954 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 
ca 27 procent och i andra enkätomgången fick vi 967 svar, vilket ger samma 
svarsfrekvens. Den något låga svarsfrekvensen kan bero på flera saker, men 
vår bedömning baserat på bortfallsanalyser är att resultatet är tillförlitligt nog 
för att slutsatser ska kunna dras utifrån materialet.

Resultaten visar på en tydlig förändring mellan de två enkäterna. I första 
enkätomgången var inställningen till information kring projektet och kom-
munens arbete relativt jämnt fördelat mellan positiva och negativa respond-
enter, men inställningen till projektet som sådant var tydligt polariserat. Re-
spondenterna tog i stor utsträckning ställning starkt för eller emot projektet, 
med viss övervikt åt en positiv inställning till projektets nytta och med viss 
övervikt åt negativ inställning till projektet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

I den andra enkätomgången syntes en signifikant förändring i svaren på 
alla frågor. Respondenterna var mer positiva till kommunens arbete, till in-
formationsinsatserna och till projektet specifikt. Majoriteten var nu positiva 
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till kommun och projekt, även om viss osäkerhet fortfarande gick att se spår 
av. Det kan alltså konstateras att attityder till projektet och kommunen förän-
drades mellan före och efter genomfört projekt.  

Enkäterna visade tydligt på två ytterligare fenomen. För det första var kop-
plingen mellan förtroende till kommunen och inställning till projektet påtag-
ligt. De som hade stort förtroende för kommunens arbete hade även en positiv 
inställning till projektet, medan lågt förtroende för kommunens arbete kor-
relerade med negativ inställning till projektet. För det andra lyste frågan kring 
metoden för muddringen tydligt igenom i båda enkäterna. I enkät 1 visade 
resultaten att kritik riktades mot att ta upp krom på land, att övertäckning 
ansågs vara ett bättre alternativ och att oro fanns kring framtida effekter. I 
enkät 2 kvarstod viss kritik kring metoden, men förskjutning hade skett till att 
respondenterna uttryckte en vilja att se provresultat efter muddringen för att 
genom detta kunna bedöma resultatet från saneringen. Det kan konstateras 
att få personer var emot att genomföra projektet som sådant, men att de som 
var kritiska, som dock blev färre i enkät 2, hellre sett en annan metod. En 
allmänt positiv attityd till att kommunen tog tag i frågan var genomgående 
tydlig. 

Resultatet visar att ett projekt av detta slag kan påverka medborgares at-
tityder till kommunen och det faktum att projektet i Valdemarsvik genomförts 
utan större missöden har stillat en del av den oro som fanns före projektet. 
Kommunens informationsinsatser bedöms haft betydelse för attitydförän-
dringen, där det för projektet uppförda infocentrumet i Sjöhuset var en lyckad 
satsning. 
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Inledning
”-Kan ett saneringsprojekt påverka medborgarnas attityder till kommunen?”

Den frågan aktualiserades i Valdemarsviks kommun när kommunen 
påbörjade ett av de största miljöprojekten i Sverige. Frågeställningen blev 
också startpunkten för detta forskningsprojekt vilket studerat hur just med-
borgarnas attityder till kommunen har förändrats före och efter saneringen av 
viken. Två enkätstudier genomfördes bland Valdemarsviks medborgare och 
resultaten från dessa redovisas i denna rapport. 

”Miljöprojekt Valdemarsviken” handlar om en sanering av havsviken – 
som i strikt geologisk mening i själva verket är en fjord – med sträckning från 
Östersjön ända in i centralorten Valdemarsvik. Valdemarsviken har med åren 
blivit en symbol för samhället och kommunen. Bakgrunden till miljöproble-
men var det garveri som fanns i Valdemarsvik och som från 1873 till 1960 
var ett av nordens största. Via sitt kromgarveri och kromläderverkstad gav 
garveriet upphov till stora föroreningar då processvattnet leddes orenat ut i 
viken. Krom, kvicksilver, bly, zink och koppar är några av de tungmetaller som 
samlats på botten och enligt undersökningar före saneringen uppgick krom-
halterna till 550-600 ton och vilka succesivt frigjorts för att spridas allt längre 
ut mot kusten och vidare ut i Östersjön (Valdemarsviks kommun, 2008). 

Miljöfrågan var inte prioriterad under tiden som garveriet fanns. Det var 
först under 1960-talet som miljö började uppmärksammas politiskt i Sverige. 
Under detta årtionde började det införas kemikaliekontroll i större utsträckn-
ing. År 1963 inrättades Giftnämnden, som efter ytterligare namnbyten och 
breddningar i inriktning 1986 blev Kemikalieinspektionen. År 1963 bildades 
även Naturvårdsnämnden, senare Statens Naturvårdsverk (Haikola, 2012). 
1962 kom även Rachel Carsons (1962) uppmärksammade bok Silent Spring 
genom vilken hon uppmärksammade effekterna av den vida spridda använd-
ningen av kemikalier i västerländska kulturer, från DDT till heptaklor. Hon 
diskuterade hur kemikalier urskillningslöst inte enbart dödar de insekter och 
det ogräs för vilka de var avsedda, utan även påverkar övriga växter och djur, 
och även människor. 

Sverige har haft ett antal uppmärksammade miljöskandaler. Den första 
var BT Kemi i Teckomatorp i början av 1970-talet. Detta var platsen där växt-
bekämpningsmedlet hormoslyr, som användes för att bespruta kalhyggen och 
banvallar, tillverkades och där lokalbefolkningen insjuknade. Det visade sig att 
företaget grävt ner miljöfarliga ämnen på fabriksområdet, och dessa ämnen 
läckte ut i grundvattnet. Ett senare exempel på miljöskandal uppstod genom 
tunnelbygget genom Hallandsåsen och där tätningsmedlet Rhoca Gil läckte 
ut i grundvattnet (Mårald, 2007). Föroreningarna i Valdemarsviken har inte 
skandalstämpeln gemensamt med dessa exempel, men uppmärksammade 
föroreningar har bidragit till en högre medvetenhet om miljöfrågan. Det är 
med denna bakgrund man ska förstå saneringen av Valdemarsviken, att ut-
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släppen skedde under en tid när miljökontroll var närmast obefintlig men där 
effekterna blivit synliga med tiden. Valdemarsviken är dessutom långtifrån 
det enda förorenade området i Sverige. Naturvårdsverket har sammanställt 
Länsstyrelsernas karteringar och som för 2015 markerar fler än 1000 om-
råden klassade ”mycket hög risk” (Naturvårdsverket, 2015). 

Redan 1990 startade förprojektering och mätningar i Valdemarsviken. År 
2002 påbörjades en stor studie som var den huvudstudie som kom att ligga 
till grund för en ansökan om tillstånd till saneringsåtgärder till Miljödomsto-
len. Miljödomstolen godkände, efter en överklagan, ansökan år 2010. Projek-
tet startade mer konkret i januari 2012 då kontrakt med det belgiska bolaget 
DEC skrevs och projektet slutfördes under 2015. Saneringen har genomförts 
genom grävmuddring av vikens havsbotten och med upplägg av muddermas-
sorna på land längre ut längs viken, i Grännäs. Projektet hade en budget på 
ca 308 miljoner kronor, en mycket stor summa för en kommun på ca 7 700 
invånare och arbetet med muddringen innebar ett stort ingrepp och stora 
störningar under lång tid (Valdemarsviks kommun, 2012).

Frågan som väcktes i kommunen om hur ett miljöprojekt påverkar med-
borgarnas attityder är intressant på flera sätt. Om inställningen till kommun-
ens miljöarbete från början är mindre bra finns det genom projektet en möjlig 
förbättringspotential. I fallet Valdemarsviken var projektet kritiserat av exem-
pelvis lokala Naturskyddsföreningen och bland medborgarna har det funnits 
visst motstånd. Miljöprojektet kan också belysa medborgarnas miljöintressen 
och om deras hänsyn för miljön kan påverka hur de uppfattar både själva san-
eringen och i förlängningen kommunen. Denna typ av studier är ovanliga, där 
två enkäter genomförts före och efter projekt av denna karaktär för att förstå 
skillnader. 

Syfte
Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka om och i så fall hur 
medborgares uppfattning av kommuners miljöarbete, men även kommunen 
generellt, påverkats av miljöförbättrande åtgärder. Fokus i studien ligger på 
Valdemarsviks kommun och genomförandet av Miljöprojekt Valdemarsviken.  

Våra frågeställningar har varit: 
1. Går det att se förändringar i medborgares attityder till kommunen före 

och efter Miljöprojekt Valdemarsviken?
2. Vilka lärdomar går att dra från projektet för kommunala organisationer?
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Bakgrund
Valdemarsviks kommun ligger på östkusten i Östergötlands län och har nära 
70 mil strandlinje, se figur 1. I kommunen bor det cirka 7 700 personer, med 
tätorterna Valdemarsvik (2 800 invånare), Gusum (1 200) och Ringarum 
(600) (SCB, 2015a). Valdemarsviks kommun har precis som många andra 
mindre svenska kommuner gradvis minskat i befolkningsmängd, en utveck-
ling som startade i början av 1980-talet när befolkningsmängden toppade på 
ca 9 300 invånare (SCB, 2015b).

 Figur 1. Karta över Sverige och Valdemarsviks kommun. cop Lantmäteriet, Dnr: i2012/898

Bakgrunden till att miljöprojektet Valdemarsviken genomfördes är de föroren-
ingar som släpptes ut från det numera nedlagda garveriet Lundbergs läder. 
Lundbergs hade verksamhet mellan 1873 och 1960, vid tiden ett av nordens 
största garverier. I verksamheten fanns ett kromgarveri och en kromläder-
verkstad (Valdemarsviks kommun, 2006a). Som mest hade industrin 600 an-
ställda och även om antalet anställda sjönk till ca 300 när det lades ner 1960 
var det under alla dessa år kommunens största arbetsgivare. Nedläggningen 
var därför ett svårt slag för kommunen. Strax före nedläggningen sålde ägarna 
fabriken till konkurrenten AB Ehrnberg & Son i Simrishamn som trots löf-
ten om fortsatt produktion i Valdemarsvik valde att lägga ner produktionen 
(Norrköpings Tidningar, 2008a).

Spåren från Lundbergs industri finns kvar i samhället både i form av syn-
liga sådana, såsom fabriksområdet, och osynliga genom de tungmetaller som 
finns på botten av Valdemarsviken. Under produktionen leddes processvatten 
från fabriken orenat ut i vattendraget Fifallaån som utmynnar i Valdemarsvik-
en. Det mesta av tungmetallerna som släpptes ut har sedimenterats. Främst 
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handlar det om krom, men man har även funnit betydande mängder av bland 
annat kvicksilver. Kraftigast förorenat var inre delen av viken, där Fifallaån 
mynnar ut, men kontaminerat sediment har påfunnits på botten ända ut till 
Östersjön i den 9 km långa viken. Fabriksområdet, lokaliserat i centrala de-
larna av orten, var även det förorenat. Dessutom har en fyllning med avfall vid 
stranden i området Grännäs visat på betydande föroreningar (Valdemarsvik, 
2006a). 

Figur 2 visar en översiktsbild över tätorten och Valdemarsviken.
 

Figur 2. Valdemarsviken och Valdemarsviks tätort. cop Lantmäteriet, Dnr: i2012/898

Saneringen - en lång och omfattande process
Att Miljöprojekt Valdemarsviken varit ett stort projekt för en kommun av Val-
demarsviks storlek råder det inget tvivel om. Det har även varit en utdragen 
process med flera större utredningar och lokala politiska diskussioner. De 
första utredningarna genomfördes 1990, då provtagning och analys av bot-
tensediment genomfördes för att förstå utbredningen av krom i viken. Mellan 
1997 och 1999 genomfördes en förstudie som låg till grund för att en huvud-
studie skulle kunna genomföras. Den s.k. huvudstudien genomfördes sedan 
etappvis mellan 2002 och 2006, då fabrikstomten, stabiliteten vid den ovan 
nämnda utfyllnaden vid Grännäs samt sediment och vatten i Valdemarsviken 
undersöktes. Vidare genomfördes ytterligare undersökningar inom ramen för 
huvudstudien, exempelvis riskbedömningar och biologiska undersökningar 
(Valdemarsviks kommun, 2006a). 

Resultaten från undersökningarna visade på föroreningar och den sam-
manlagda mängden krom bedömdes då vara 700-800 ton och för kvicksil-
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ver bedömdes mängden vara 60 kg. Proverna i vatten och sediment togs från 
inre hamnen till utanför den s.k. tröskeln vid Krogsmåla (9 km ut mot havet) 
som utgör mynningen till Östersjön. Proverna visade höga halter av krom och 
kvicksilver, där halterna krom bedömdes som mycket höga. I djupa sediment 
var medelvärdet runt 1 000 mg/kg och i ytliga sediment var detsamma 3 000 
mg/kg. Halterna sjunker generellt längre ut i viken, och utanför tröskeln up-
pgår halterna till ca 180 mg/kg och bedöms som höga. Vid fabrikstomten var 
kromhalterna förhöjda, som högst mellan 300 och 930 mg/kg, att jämföras 
med Naturvårdsverkets riktvärde på 250 mg/kg för s.k. mindre känslig mar-
kanvändning. Mätningarna med denna höga halt fanns främst under mark. 
Krom finns i flera olika former, men där den vanligaste är Krom (III). Den 
anses inte vara skadlig för människor förutom i höga koncentrationer, men 
har påverkan på mikroorganismer och biologisk mångfald. Det krom man 
fann i undersökningarna var främst Krom (III). Krom (VI) är en skadligare 
form, men inga uppmätta halter fanns. Halterna av exempelvis arsenik och 
kvicksilver var låga i området. Utfyllnaden i Grännäs återfinns både på land 
och vatten och innehåller avfall från före detta Lundbergs läder men inne-
håller även slaktavfall och visst hushållsavfall. Höga kromhalter uppmättes, 
så högt som 3 400 mg/kg och med en medelhalt på 720 mg/kg. Ner till 0,5 
meters djup påvisades krom. I fyllnadsmassorna är förekomsterna av kvicksil-
ver, zink och koppar låga, men grundvattnet påvisar förhöjda halter av dessa 
ämnen (Valdemarsviks kommun, 2006a). 

Den samlade riskbedömningen visade att sedimenten i viken eller på 
fabrikstomten inte ansågs utgöra någon human-toxologisk risk, men sedi-
menten är toxiska för mikroorganismer vilket visats genom förhöjda halter 
krom i musslor i viken. Matfisk har även visat på höjda halter kvicksilver och 
utfyllnaden vid Grännäs utgjorde en risk även på grund av instabila mark-
förhållanden. Spridningen av krom till övriga delar av viken och vidare ut i 
Östersjön bedömdes vara en stor riskfaktor (Valdemarsviks kommun, 2006a).

Huvudstudien kunde sammantaget konstatera att föroreningarna or-
sakade allvarliga problem och med detta som bakgrund beslutade kommunen 
under 2006 att ansöka om statliga bidrag för efterbehandling av förorenade 
områden. I ansökan nämndes muddring som metod, främst av inre delen av 
viken, bortgrävning av fyllnadsmassor i Grännäs samt deponi av massorna 
på land eller som fyllnadsmaterial i viken (Valdemarsviks kommun, 2006b). 

Metodvalet har varit en central fråga i debatten om projektet, något som 
kommer märkas genomgående i rapporten. I huvudstudien från 2006 pre-
senterades för- och nackdelar med två alternativa metoder: övertäckning och 
muddring. Övertäckning kan genomföras genom så kallad jordtäckning där 
jordmassor antingen läggs direkt över befintligt material eller genom att en 
duk av geotextil läggs för att sedan övertäckas av jordmassor. Valdemarsviken 
är ett område som påverkas av erosion, men bedömningen var att jordtäck-
ning skulle fungera i viken (Valdemarsviks kommun, 2006a). Som kommer 



13

märkas senare i rapporten var denna metod omdiskuterad vid flera tillfällen. 
Muddring kan i sin tur utföras på fyra olika sätt: sugmuddring, grävmud-

dring, tryckmuddring och frysmuddring. Sugmuddring beskrivs som den van-
ligaste muddringsmetoden där ett munstycke förs över botten och ”hyvlar” 
botten. Det innebär att materialet sugs upp med hjälp av en pump för att se-
dan via rörsystem transporteras till land. Fördelen med metoden är begränsad 
partikelspridning och god avverkningskontroll tack vare positioneringsteknik. 
Nackdelen är relativt stor inblandning av vatten i sedimenten (Valdemarsviks 
kommun, 2006a). 

Grävmuddring kan utföras med traditionella grävmaskiner från land el-
ler från flytande pråmar. Fördelen är att i princip alla typer av material kan 
avverkas och med slutna gripskopor kan problemet med grumling minskas. 
Nackdelen är just grumling och risk för spridning av partiklar samt att av-
verkningskontrollen är mindre precis än exempelvis vid sugmuddring efter-
som skopan hela tiden flyttas, även om positioneringstekniken med hjälp av 
GPS kontinuerligt förbättras (Valdemarsviks kommun, 2006a).

Frysmuddring genomförs genom att de förorenade massorna fryses i sek-
tioner för att sedan lyftas upp och stabiliteten gör att endast små mängder 
förorenade sediment lösgörs. Frysningen görs via en elektrisk driven kylanläg-
gningen eller flytande kväve. Fördelarna är liten grumling, hög precision och 
enklare avvattning medan nackdelarna är den begränsade kapaciteten, då det 
endast genomförts i liten skala än så länge, samt att det medför en hög ener-
giåtgång (Valdemarsviks kommun, 2006a).

Viktiga frågor har också varit avvattning av muddermassorna samt loka-
lisering av desamma. Avvattning kan genomföras på tre olika sätt men ge-
mensamt är att det avskilda vattnet måste renas före återförande till viken. 
Utredning av deponiområden resulterade i tre förslag. Ett av förslagen var 
ifyllnad vid Grännäs innanför en invallning ut mot vattnet där materialet 
täcks över för att slutligen stabiliseras. Materialet skulle då ligga under vatten 
för att minimera risk för direkt infiltration av nederbörd och genomströmning 
av grundvatten blir mycket liten (Valdemarsviks kommun, 2006a).

Sammanfattningsvis bedömdes i huvudstudien att kostnaden för saner-
ingsåtgärderna skulle uppgå till mellan 95,3 och 146 miljoner kronor, ber-
oende på ambitionsnivå. Detta var baserat på planering av muddring av inre 
delarna av viken (Valdemarsviks kommun, 2006a). I en åtgärdsutredning 
presenterades även en ambitionsnivå på åtgärder som innebär att hela vik-
en åtgärdas, men där täckning föreslås som metod, och till en total kostnad 
på 250-300 miljoner kronor. Denna ambitionsnivå bedömdes inte som mo-
tiverad (Valdemarsviks kommun, 2006c).

Efter att de grundläggande utredningarna var genomförda fokuserades 
projektet i stor utsträckning på samrådsprocesser, författande av ansökan 
till Miljödomstolen samt inledande förhandlingar med blivande finansiären 
Naturvårdsverket. I den första ansökan som skickades till Miljödomstolen i 
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maj 2008 förordades sugmuddring och att deponi skulle ske i den ovan pre-
senterade invallningen vid Grännäs (Valdemarsvik, 2008a). Vid första samrå-
det, som hölls i februari 2008, presenteras sugmuddring som troligt alternativ 
samt invallning av Grännäs för deponin1 (Valdemarsviks kommun, 2008b). 
Under våren 2009 tillkommer även alternativet att deponera muddermassor 
på land vid Grännäs, vilket hanteras vid samråd i juni 2009. Ansökan kom-
pletteras också med detta alternativ i augusti 2009 (Valdemarsviks kommun, 
2009b). 

Under hösten 2009 hölls huvudförhandling med Miljödomstolen och do-
men förkunnades slutligen i februari 2010. I domen gavs kommunen tillstånd 
att genomföra muddringen och leda materialet till upplaget på land vid Grän-
näs. Vidare gavs tillstånd enligt ansökan till uppgrävning av utfyllnaden vid 
Grännäs, att anlägga kajer i centrala Valdemarsvik, vilket var nödvändigt för 
att kunna genomföra muddring, samt till att avvattna och återföra returvatten 
till viken (Växjö Tingsrätt, 2010).

Parallell process
Parallellt med genomförandet av utredningar och ansökan fördes diskussion-
er kring projektet bland politiker och medborgare. Ett av slutresultaten i den-
na parallella process var att Naturskyddsföreningen Östergötland överklagade 
beslutet fattat av Miljödomstolen 2010 med motiveringen att andra alternativ 
borde utretts mer ingående och att täckning av botten, främst i inre delen av 
hamnen, borde övervägas (Norrköpings tidningar, 2010a). 

Från tiden runt första samrådet 2008 och framåt förekom en rad artiklar 
kring projektet i lokaltidningarna, främst i Norrköpings-tidningar (NT) och 
en rad debattartiklar. Under sommaren 2008 har NT en artikelserie i sex 
delar kring projektet, och presenterar där historien kring Lundsbergs läder, 
genomförande och resultat från liknande saneringsprojekt samt vad som ska 
göras i viken (Norrköpings tidningar, 2008b; 2008c; 2008d; 2008e; 2008f). 

Naturskyddsföreningens lokala förening deltog aktivt i mediedebatten 
genom att kritisera metoderna, främst gällande att lägga de muddrade mas-
sorna på land och de argumenterade att ett bättre alternativ är att täcka över 
massorna. I flera artiklar och debattartiklar i NT framförs kritik mot metoden. 
Naturskyddsföreningen bjöd även in representanter för företag som genom-
för övertäckning av bottensediment medelst duk till informationsmöte under 
våren 2011. Naturskyddsföreningen betonade att de inte ville stoppa projektet 
som helhet, utan att det var metoden, muddringen, de var kritiska mot, efter-
som den sågs som ineffektiv för att stoppa spridningen av krom (Norrköpings 

1 Under slutet av 2008 och början av 2009 diskuteras ett alternativ till deponi på land, i form av deponi 
av massor i djuphåla vid tröskeln mot Östersjön. Miljödomstolen bad om komplettering till den 
första ansökan, vilken lämnades in i februari 2009, och där fanns ”djuphålealternativet” med, vilket 
även presenterades vid samråd med allmänheten i februari 2009. Djuphålan är 29 till 37 meter djup 
och proceduren går ut på att muddermassor pumpas till platsen för att släppas några meter ovanför 
befintlig botten för att sedan sedimenteras, och slutligen övertäcks detta med rena muddermassor 
(Valdemarsviks kommun, 2009a).
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Tidningar, 2009; 2010b; 2010c; 2010d; 2011a; 2011b).
Vid kommunalvalet 2010 tar sig ett nyetablerat parti in i kommunfull-

mäktige, Nybyggarpartiet. Partiet registrerades i februari 2010 (Valmyn-
digheten, 2015a) och på valdagen den 19 september 2010 fick partiet hela 17,8 
procent av rösterna och därmed sex mandat i kommunfullmäktige (Valmyn-
digheten, 2015b). Partiet profilerade sig i flera frågor, men fokuserade tydligt 
på miljöprojektet där de för en liknande linje som Naturskyddsföreningen. 
De ifrågasatte framförallt deponin på land vid Grännäs. Deponi av massor vid 
Grännäs innebar att ett område som tidigare använts för rekreation, inklusive 
en fotbollsplan, skulle tas i anspråk för muddermassorna och Nybyggarpartiet 
menade att kommuninvånarna inte förstått omfattningen av detta ingrepp. 
Bättre vore det enligt partiet att låta muddermassorna ligga kvar och utreda 
frågan ytterligare (Norrköpings Tidningar, 2010e; 2010f). Den sista tidning-
sartikeln i detta ämne publicerades ungefär en månad före valet och det hålls 
för troligt att denna hade påverkan på valresultatet. 

Väl i kommunfullmäktige kunde Nybyggarpartiet agera vågmästare och 
partiet valde att först styra med det borgerliga blocket. Den uppgörelsen bröts 
dock och en uppgörelse ingicks med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, som de bildade styrande majoritet med (Valdemarsviks kom-
mun, 2015a). Väl i fullmäktige valde partiet sedan att inte längre kritisera 
projektet, eftersom de inte ville äventyra finansieringen (Asklöf & Nikolova, 
2014). Nybyggarpartiet föll tillbaka i valet 2014 till 8,8 procent av rösterna och 
minskade till tre mandat (Valmyndigheten, 2015c). 

För att återgå till Naturskyddsföreningens överklagan av miljödomen kan 
kommenteras att de fick avslag om prövning till miljööverdomstolen i maj 
2010 och beslutet om muddring vann därmed laga kraft (Svea hovrätt, 2010). 

Finansiering och genomförande
I juli 2010 fick kommunen besked om att Naturvårdsverket beviljat ytterligare 
medel till genomförande av projektet. Tidigare har verket beviljat 161 miljon-
er kronor (MSEK) och till det lades 52 MSEK. Finansiering från kommunen 
motsvarade 15 MSEK. Därmed låg budget i juli 2010 om sammanlagt på 228 
MSEK (Valdemarsviks kommun, 2015b). Naturvårdsverket motiverade sin fi-
nansiering med behovet av att minska spridningen av krom i Östersjön (Läns-
styrelsen, 2015).  

Under 2011 startade upphandling av entreprenad för genomförande av 
projektet. Det belgiska företagen DEC vann anbudet. Kontrakt skrevs i janu-
ari 2012 och projektet startades i mars 2012. Projektet delades in i fyra delar, 
där de tre första syftade till att stabilisera tre områden: deponin vid Grännäs, 
stabilisering av kajer vid centralplan i centrala Valdemarsvik samt förstärkn-
ingar vid det s.k. Sahlinsområdet i centrala Valdemarsvik. Stabiliseringen vid 
Grännäs och övriga områden gjordes med omkring 30 000 kalkcementpel-
are (KC-pelare) som pålades för att skapa en stabil yta i leran. I Grännäs för-
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bereddes även för upplägget genom att bygga vägar, bygga vall mot vattnet, 
iordningsställande av arbetsområde med mottagning, avvattning och stabili-
sering av muddermassor. Del 1 genomfördes under 2012, medan del 2 och 3 
avslutades under 2013. Del fyra handlade om genomförandet av muddringen, 
vilken genomfördes med start i juli 2013. Här ingick även att röja sjöbotten 
från eventuella föremål, något som visade sig vara mer omfattande än först 
beräknat.  Det bedömdes finnas under 200 objekt på botten, vilket dock slut-
ligen visade sig vara närmare 5 000, som plockades upp för hand av dykare 
(Valdemarsviks kommun, 2015c).

Muddringen genomfördes i form av grävmuddring med grävmaskiner och 
gripklor som ska sluta tätt kring massorna, se figur 3. Massorna fraktades se-
dan på pråmar för deponi vid Grännäs. Före deponeringen avvattnas mud-
dermassorna och cement blandas i för stabilisering. De upplagda massorna 
täcktes senare över med tätskikt bestående bottentätning, dräneringslager, 
skyddstäckning och vegetationsetablering. Sammanlagt runt 4 500 lastbil-
stransporter krävdes för att övertäcka massorna. Muddringen avslutades före 
nyår 2013. Övertäckningen startade i april 2014 och avslutades i oktober sam-
ma år (Valdemarsviks kommun, 2015c).

Figur 3. Mudderverk i Valdemarsviken, augusti 2013. Fotograf: Ana Stanojcic
Projektet genomfördes inom avtalad tid, vilket innebar att det avslutades 2015. 
Nämnas bör att projektet hade ett stopp i slutet av augusti 2013 då länsstyrelsen 
tillfälligt bröt projektet pga för hög grumling av vattnet. Stoppet varade i ca tre 
dagar och återupptogs 1 september 2013. Projektet anmäldes till miljöåklagare 
eftersom riktvärdena för grumling överskridits före stoppet men lades ned och 
inget efterspel till stoppet föreligger (Norrköpings Tidningar, 2014).
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Efterkontroll av projektet genomförs på lakvattnet (det vatten i form av 
exempelvis nederbörd som passerar genom deponin) och huvuddelen av den 
efterföljande miljökontrollen startar 2018 och kommer genomföras fram till 
2020 (Valdemarsviks kommun, 2015c).

En viktig del i kommunens kommunikation kring projektet har varit ett in-
focenter i det s.k. Sjöhuset i centrala Valdemarsvik. Där kombinerades konstut-
ställningar med information kring projektet, med personal på plats dagligen.

Sammanfattning
Det går att konstatera att genomförandet av projektet med att sanera Valdemars-
viken på inget sätt var en självklarhet och att projektet kantats av diskussioner.  
En sammanfattande bild över de viktigaste händelserna ses i figur 4 nedan. 

Figur 4. Tidslinje över miljöprojektet Valdemarsviken (Not: NVV=Naturvårdverket)
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Metoder och material
För att kunna undersöka inställningen hos befolkningen före och efter saner-
ingen har den huvudsakliga metoden för studien varit enkäter utskickade till 
hushållen i Valdemarsviks kommun. 

Före och parallellt med genomförandet av enkätstudierna har även ett antal 
studentuppsatser genomförts (Hedström, 2012; Asklöf & Nikolova, 2014; 
Dahlberg, 2015) och under sommaren 2013 genomförde en vid universitetet 
projektanställd student intervjuer och observationer samtidigt som muddrin-
gen genomfördes med tjänstemän, projektledare och personal vid info-centret 
i Sjöhuset (se Stanojcic, 2013). Hedström (2012) genomförde intervjuer med 
projektledare och tjänstemän under 2012 inför att projektet startades mer 
konkret. Asklöf och Nikolova (2014) fokuserade på det motstånd som fanns 
mot projektet och genomförde intervjuer med politiker och tjänstemän samt 
med representanter för Naturskyddsföreningen. Slutligen fokuserade Dahl-
berg (2015) på kommunikation under genomförandet och intervjuade således 
tjänstemän och politiker. Ingående forskare i projektet har handlett studen-
terna. I respektive uppsats presenteras metoderna som använts och i denna 
rapport hänvisas endast till de färdiga uppsatserna, men författaren av rap-
porten har tagit del av alla transkriberingar från studentprojekten. 

I denna del av rapporten presenteras en förkortad beskrivning av använda 
metoden. För en fullständig beskrivning, se bilaga 1. 

Enkäter
Vi valde att genomföra två enkätstudier för att kunna förstå skillnaden i med-
borgarnas inställning till kommunen och saneringsprojektet före och efter 
projektets genomförande. Anledningen till att göra enkäter var målsättnin-
gen att få så heltäckande svar som möjligt bland invånarna. Enkäter används 
med fördel när attityder ska undersökas bland ett stort antal respondenter 
på många olika platser, när informationen som efterfrågas är relativt rak och 
okomplicerad och data som behövs är standardiserad utifrån identiska och 
förståeliga frågor (Denscombe, 2014). 

De två enkäterna skickades ut före och efter genomförandet av muddrin-
gen. Den första enkäten skickades ut till alla hushåll i kommunen den 19 april 
2013 och en påminnelse annonserades via Norrköpings Tidningar den 11 maj 
2013. Resultaten från den enkäten presenterades vid informationsmöte med 
allmänheten den 3 februari 2014. Den andra enkäten skickades ut den 21 au-
gusti 2015, cirka åtta månader efter att övertäckningen av deponin avslutats. 
Även denna enkät skickades till alla hushåll i kommunen. Här gjordes två 
påminnelser, den första via vykort den 4 september och den andra via annons 
i Norrköpings Tidningar den 16 september 2015.

Sammanlagt innehöll den första enkäten 33 frågor och den andra 32 (se 
bilaga 2 och 3). Frågorna delades in i fem respektive sex teman i de två en-
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käterna. Första temat gällde allmän inställning till kommunen och politiker 
i kommunen; andra gällde allmän inställning till miljöfrågor, såsom klimat-
förändringar; tredje temat fokuserade på allmän inställning till miljön i kom-
munen; fjärde handlade om inställning till saneringsprojektet explicit; och 
slutligen gällde femte temat mer specifikt kring vilka framtida effekter san-
eringsprojektet kan tänkas ge. I andra enkäten valde vi att lägga till ett sjätte 
tema, där respondenterna svarade på frågor explicit kring eventuellt förän-
drad inställning till projektet. Frågor ställdes även kring bakgrundsfaktorer, 
såsom kön, ålder, utbildningsnivå och var man bor. Överlag var frågorna de-
samma i de två enkäterna för att kunna jämföra svaren, men förutom tillägget 
av sjätte temat i enkät 2 valde vi att stryka några frågor till enkätomgång 2. 

Enkäterna skickades ut via brev till alla hushållen i kommunen. Följebrev 
bifogades som beskrev bakgrunden och syftet med enkäten samt innehöll 
kontaktuppgifter till forskarna i projektet (se bilaga 4 och 5). Frankerat re-
turkuvert medföljde. Utskicket bekostades av Valdemarsviks kommun vilket 
var en förutsättning för att kunna göra utskick till alla hushåll i kommunen. 

Svarsfrekvensen i de båda enkätomgångarna blev något lägre än vi hoppats 
på. I första enkäten fick vi 954 användbara svar, utav 3 526 möjliga hushåll 
enligt SCBs statistik för 2013, vilket ger ca 27 procent svarsfrekvens. I enkät 2 
fick vi 967 ifyllda enkäter, och baserat på 3 602 hushåll enligt 2014 (senast an-
vändbara år), vilket även denna gång motsvarar ca 27 procent svarsfrekvens. 
Svarsfrekvensen ligger ändå inom ett spann för vad enkäter får numera, om 
än i lägre delen. Baserat på den bortfallsanalys som genomförts (se bilaga 1) 
vågar vi påstå att det går att dra slutsatser utifrån materialet. Anledningar 
till den låga svarsfrekvensen bedöms vara att endast en påminnelse gjordes 
i omgång 1. Detta var av ekonomiska skäl. Vidare är det möjligt att många i 
kommunen känner att frågan om muddringen inte berör dem lika starkt som 
de som bor längs viken. Det råder även en ”enkättrötthet” generellt i samhället 
och svarsfrekvenser har generellt sjunkit de sista åren.  
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Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för projektet. En 
genomgång av tidigare studier visar att det är få som tar upp frågeställnin-
gar kring huruvida miljöprojekt kan ha en påverkan på invånarnas allmänna 
uppfattning om kommunen. I Västervik har man t.ex. sanerat Öresrumsviken, 
men de studier som finns kring projektet har inte inkluderat medborgarnas 
perspektiv. Det finns enstaka studier kring medborgares förväntningar inför 
ett planerat projekt, som fallet Botniabanan (Brandt, 2005). Fokus på med-
borgares attityder och mätningar före och efter gör att denna studie är unik i 
sitt slag och den kommer att fylla en angelägen kunskapslucka.

Allmänhetens attityder
Byggandet av tunneln genom Hallandsåsen avslutades under 2015, efter att 
ha pågått sedan 1992. Bygget har blivit mycket uppmärksammat på grund 
av den miljöskandal som stoppade bygget 1997, då det blev känt att det can-
cerogena tätningsmedlet Rhoca Gil i stora mängder läckt ut i grundvattnet 
(Sandberg & Thelander, 1998). 

Sedan 1998 har attitydundersökningar genomförts bland boende i tun-
nelns närhet vartannat år, där beställare varit Båstads kommun och Banver-
ket (senare Trafikverket). I sista undersökningen, genomförd oktober 2014, 
intervjuades 600 boende i Båstads kommun via telefon. Då undersökningen 
genomförts vid flera tillfällen har det varit möjligt att jämföra resultaten. 
Syftet med projektet har varit att mäta kommuninvånarnas attityder till pro-
jektet och till Trafikverket (Trafikverket, 2014).

Resultatet från undersökningen visar att attityden till projektet förändrats 
tydligt över tiden och att invånarna har blivit allt mer positivt inställda. År 
2014 var 71 procent positiva jämfört med 50 procent år 2004 och ökningen 
har varit stadigt stigande. Andelen personer som anser sig dra nytta av tun-
neln har också ökat och förtroendet för Trafikverket har vuxit sedan 2004. 
Trenden har varit att fler tar del av information om bygget och att de anser att 
tillgången till information varit god. Det har funnits ett säkerställt samband 
mellan dem som anser sig ha god tillgång till information och att se projektet 
som något de såg sig välvilligt inställda till. Viss skillnad fanns mellan könen, 
då kvinnor i större utsträckning varit positivt inställda och följt bygget i större 
utsträckning (Trafikverket, 2014). I övrigt görs inga analyser kring ytterligare 
anledningar till utvecklingen.

Förtroende för kommunala organisationer och 
riskkommunikation
En viktig faktor för att förstå inställningen till Miljöprojekt Valdemarsviken 
är relaterat till förtroende och tillit. Det gäller både till experter och för kom-
munens politiker och tjänstemän. Den kritik som framförts mot projektet 



21

har haft att göra med val och avvägningar, här främst med fokus på metoden. 
Sverige är ett land som uppvisat stora variationer i politiskt förtroende, sär-
skilt jämfört med övriga nordiska länder, men under 1990-talet sjönk detta 
generellt (Holmberg, 1999). Denna trend har brutits och under 2000-talet 
har det gått att se stigande politisk tilltro till kommunstyrelser, dock ökar det-
ta särskilt vid valår (Holmberg & Weibull, 2015). Norén Bretzer (2005; 2011) 
menar att politiskt förtroende är kopplat till möjligheten att påverka politiska 
beslut i kommunen, dvs möjligheten att göra sin röst hörd. Det handlar där-
för om en uppfattning om hur öppet eller stängt det politiska systemet är för 
den som önskar delta, vilket kan ha att göra med öppenhet kring exempelvis 
möten och kontakt med politiker, snarare än att ha möjlighet att delta i en mer 
direkt form av demokrati. Ytterligare en förklaringsvariabel är generell tilltro 
till andra människor, att man tror gott om människor i sin omgivning. Kas-
sin et al (2011) menar exempelvis att närhet är en viktig faktor för att förstå 
tillit till andra människor, där exempelvis geografisk och social närhet har be-
tydelse. Norén Bretzer (2005) visade även att det främst varit demokratins 
aktörer, dvs främst politiker, som tillmäts lägre förtroende än institutioner 
och det demokratiska systemets organisationer. I vår studie har vi ställt flera 
frågor om förtroende för kommunens arbete och genom dessa kan vi försöka 
finna samband mellan inställning till projektet. 

Genomförande av ett projekt i den storlek som muddringen i Valdemarsvik 
innebär oundvikligen risktagande. Det handlar om ekonomiska, miljömässiga 
och praktiska risker. Riskkommunikation mellan allmänhet, experter och myn-
digheter är en viktig komponent för att skapa dialog mellan inblandade aktörer 
kring exempelvis planerade projekt. För en fungerande riskkommunikation ställs 
höga krav på tillit.  Slovic (1993) och Persson (2004) diskuterar att avgörande för 
en framgångsrik riskkommunikation är att få veta mer om kunskapsprocesser 
och antaganden som ligger till grund för riskbedömningar som görs. Ju osäkrare 
kunskapen i frågor är och ju större osäkerhet i experters uttalanden, desto svårare 
är det att kommunicera information om risker och bevara tillit till källorna. 

Slovic (1993) menar att negativa händelser, som påverkar tillit negativt, 
ofta tenderar att vara mer konkreta, såsom olyckor och missförhållanden, 
medan tillitsskapande händelser oftare är mer otydliga; möjligheten att konk-
ret iaktta och förstå processerna är centralt. Vidare menar Slovic att infor-
mation som har negativ påverkan på tillit tenderar att väga tyngre än den 
tillitsskapande, detta eftersom tillitsskapande information just kan vara med 
diffus och inte lika påtaglig som nedbrytande information.  I ett projekt som i 
Valdemarsvik, där ”hotet”, dvs kromet i sedimenten på Valdemarsvikens bot-
ten, i stor grad är osynlig för allmänhet kommer beslut behöva fattas baserat 
på experters uttalanden och bedömningar. Bergström och Oscarsson (2015) 
menar att utbildningsnivå påverkar förtroende för forskning. De visar att en-
ligt SOM-institutets undersökningar är förtroende för forskare och högskolor 
och universitet generellt högt och har varit så under längre tid. 
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Medborgardeltagande
En viktig demokratisk fråga handlar om medborgardeltagande, där samråd-
sprocesser är en lagstiftad arena för att ta in berörda och intresserade parters 
åsikter. Wänström (2009) diskuterar i sin studie av samrådsprocesser kring 
Ostlänken att regleringen av medborgardeltagande och påverkan i planer-
ings- och samrådsprocesser också begränsar vilka frågor som medborgarna 
de facto bjuds in att diskutera och i slutänden är med och påverkar. Wänström 
visar att frågan om den allmänna nyttan av järnvägen aldrig var öppen för dis-
kussion utan definierades av experterna. På liknande sätt visade Alm (2006) i 
sin avhandling om lokaliseringskonflikten kring SwePol Link, en likströmska-
bel mellan Sverige och Polen, att lokalbefolkningens frågor som rörde platsi-
dentitet och platsens estetiska värden hade svårt att få tillträde i den juridiska 
processen. Flyvbjerg (1998) har konstaterat att om en aktör har inflytande i 
en process, kan den aktören också definiera vad som räknas som kunskap. 
Inflytelserika aktörer bestämmer vad som räknas som kunskap och vilken 
tolkning som politiker och allmänhetens får kännedom om. En aktör som har 
inflytande i en process kan också framhålla den kunskap som stöder dess syfte 
och naturligtvis ignorera eller undertrycka kunskap som inte tjänar dess syfte. 
Thomas Breck (2002) diskuterar detta i relation till medborgarrörelsen och 
konstaterar att t.ex. miljörörelsen ofta får vända sig till egna experter för att 
stärka sin röst i olika frågor. 

Det finns samtidigt svårigheter med att engagera medborgare i lokala 
projekt när besluten är fattade på nationell nivå. Wänström skriver att ”mer 
omfattande nationell reglering med krav på vetenskaplig expertkompetens 
minskar utrymmet för lokal medborgerlig påverkan på samhällsplaneringen” 
(Wänström, 2009,sid 201f) Det är vidare en utmaning att engagera medbor-
gare baserat på den tid som tas i anspråk (Wänström, 2009).
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Enkätresultat
I detta kapitel presenteras resultaten från de två enkäterna. Kapitlet är indelat i sex 
delar: inställning till kommunens arbete, miljön i kommunen, information kring 
projektet, inställning till kommunen generellt, miljöintresse samt bakgrundsfrågor. 

För att tydliggöra resultaten väljer vi att enbart presentera resultaten här 
för att sedan analysera och diskutera svaren i nästa kapitel. I bilaga 2 och 3 
presenteras antal svarande per fråga inklusive bortfall i respektive fråga och 
för att öka läsvänligheten har presentation av siffror minimerats i texten då 
dessa går att finna i bilagorna. 

SCB genomför vartannat år medborgarundersökningar i utvalda svenska 
kommuner och Valdemarsvik är en av dessa. Därmed har det varit möjligt 
att göra vissa jämförelser med resultaten från de undersökningarna även om 
direkta jämförelser ska undvikas då svaren på frågorna i vår enkät i större 
utsträckning än SCBs färgas av inställningen till projektet som sådant, medan 
SCBs svar sannolikt speglar en generell bild bättre. 

Inställning kommunens arbete
En av frågorna som ligger till grund för projektet är huruvida ett projekt 
av denna storlek kan påverka inställningen till kommunen och dess arbete. 
Genomgående visar enkäterna på en statistiskt signifikant positiv utveckling, 
där fler respondenter i omgång två svarat antingen ”Instämmer helt” eller ”In-
stämmer delvis” på frågor om just inställning till kommunens arbete. 

Inställningen till kommunens arbete generellt har förändrats till att fler 
är positiva än negativa, se figur 52. I enkät 1 fanns det en liten övervikt till att 
ta helt eller delvis avstånd till påståendet jämfört med de som helt eller delvis 
instämde (4 procentenheters skillnad).  I enkät 2 syns en tydlig förskjutning 
mot att de svarande blivit mer positiva, där skillnaden mellan de två sidorna 
är 20 procentenheter.

Figur 5. Fråga 1 2013(n=928) och fråga 2 2015 (n=955). X2(1, n=929) = 73.66, p < 0.001.

2 I figurerna presenteras endast staplar för de som svarat inom spannet ”Instämmer helt” och ”Tar 
helt avstånd”. Med andra ord är svarsalternativet ”Ingen uppfattning” exkluderat från figurerna, men 
frekvensen baseras även på de som svarat detta alternativ. För fullständiga siffor, se bilagor 1 och 2. 
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Liknande mönster går att se gällande inställningen till huruvida de svarande 
anser att dialogen mellan medborgare och politiker fungerar bra eller ej. I 
första omgången fanns en tydlig negativ bild, då 36 procent tog helt eller 
delvis avstånd medan 25 procent svarande motsatsen. Det är en signifikant 
förändring3 till det positiva i omgång 2, då 34 procent instämde helt eller 
delvis med påståendet, medan 29 procent svarade motsatsen. 

I SCBs (2014) medborgarundersökning från 2014 ställdes en fråga kring 
inflytandet i kommunen, där information, påverkan och förtroende är speci-
fika frågor. Det kan konstateras att generellt ligger resultaten i Valdemarsviks 
kommun lägre än i andra svenska kommuner, mellan 5 och 10 procentenheter 
i alla tre frågorna. 

Vi ställde en fråga om inställningen till Valdemarsviks kommuns miljöar-
bete. Resultaten visar att fler ansåg att kommunens miljöarbete var väl 
fungerande i omgång 2 än i omgång 1 och förändringen är signifikant positiv4, 
Vid enkät 1 var de positiva redan i övervikt, 31 procent instämde helt eller 
delvis mot 25 procent som helt eller delvis tog avstånd. Vid enkät 2 svarade 51 
procent att de instämde helt eller delvis instämde, mot 13 procent som svarade 
motsatsen.  

Vi frågade också om de svarande ansåg att deras inställning hade förän-
drats jämfört med före projektstart. Figur 6 visar resultatet för frågan om de 
svarande menar att deras inställning till kommunens miljöarbete förändrats 
jämfört med före projektstart. Som synes är det en övervikt för de som är mer 
positiva än de som är mer negativa. Den största gruppen menar dock att deras 
inställning inte förändrats alls. Liknande resultat fås för frågan om inställnin-
gen till kommunens arbete generellt förändrats jämfört med före projektstart. 
På den frågan svarar 31 procent att de är mer positiva medan 12 procent är 
mer negativa, och 57 procent svarar att deras inställning inte förändrats. Det 
är alltså något fler som är mer positiva till miljöarbetet än till kommunens 
arbete generellt. 

Figur 6. Fråga 20 2015, n=936.

3 X2(1, n=900) = 48.91, p < 0.001
4 X2(1, n=859) = 195.97, p < 0.001
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Då man jämför resultaten från vår enkät med SCBs (2014) medbor-
garundersökning stämmer resultaten kring miljöarbetet inte överens. Vår 
enkät visar en generellt positiv utveckling medan SCBs visade en negativ 
förändring mellan åren 2012 och 2014, även om detta låg inom den statis-
tiska felmarginalen. Miljöarbete var även det område, tillsammans med gym-
nasieskolan, som medborgarna var minst nöjda med. Jämfört med andra 
kommuner visade resultatet att medborgarna i Valdemarsvik var betydligt 
mindre nöjda med just miljöfrågan. En möjlig förklaring kan vara att SCBs 
studie genomfördes under våren 2014, mitt under övertäckningen av deponin 
och där slutresultatet från projektet ännu inte var färdigt. 

En viktig fråga gäller huruvida de som svarat i enkät 2 är samma som i enkät 
1 och om de som svarat generellt är mer positiva till projektet och kommunen 
eller inte. Vi hade ingen möjlighet att spåra svaren för enskilda respondenter 
(se bilaga 1) utan vi kan endast jämföra svaren som kohorter. Däremot ställde vi 
som första fråga i omgång 2 om de besvarade förra enkäten eller ej; 44 procent 
svarade ja, 18 procent svarade nej och 38 procent svarade att de inte mindes. 
Denna fråga jämfördes med s.k. Chi 2-tester med frågorna redovisade ovan. En-
dast på fråga 21, huruvida inställningen till kommunens arbete generellt förän-
drats kunde vi se en signifikant skillnad, om än svagt sådant5 där de som inte 
svarade på förra enkäten var något mer positiva än förväntat. Därmed kan vi 
utesluta att den positiva trenden främst beror på att de som enbart besvarade 
enkät 2 var mer positiva jämfört med de två andra grupperna. 

En fråga ställdes kring huruvida genomförandet av projektet påverkat 
bilden av kommunen. Som redovisas i figur 7 stämmer svaren överens med 
tidigare resultat, dvs en positiv utveckling samtidigt som andelen som menar 
att de inte påverkats har ökat. Från att ha en relativt jämn fördelning mellan 
positiv och negativ bild, med övervikt på negativ, har det nu slagit om till be-
tydande övervikt för positiv påverkan. 

Figur 7. Fråga 21 2013 (n=914) och fråga 25 2015 (n=942). X2(1, n=942) = 164.5, 
p < 0.001

5 (x2 (1,n=907) 0 10.23, p < 0,05, Cramer V 0,25)
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Liknande resultatutveckling gick att se gällande hur de svarande tror att 
bilden av kommunen förändrats för dem som inte bor i kommunen, se figur 
8. Skillnaden mot frågan ovan är dock att fler tror att det ändå har någon 
form av effekt. Fritextsvaren i enkät 1 pekade mot att de positiva menade att 
kommunen tar ansvar och att det är bra för miljön och sätter kommunen på 
kartan medan de negativa uttryckte risk för minskad turism och osäkerhet 
kring slutresultatet.  

I fritextsvaren i omgång 2 var den vanligaste kommentaren (43 personer) att 
det är positivt att projektet genomförts och att kommunen tar ett miljöansvar.

Figur 8. Fråga 24 2013 (n=868) och fråga 26 2015 (n=853). X2(1, n=853) = 174.51, 
p < 0.001.

 Miljön i kommunen
Ett antal frågor ställdes kring de svarandes inställning till miljön i Valdemarsviks 
kommun. Detta för att kunna jämföra med inställningen till saneringsprojektet, 
men även för att få en bild av invånarnas åsikt i frågan, särskilt som en sanering 
av Gusums bruk genomfördes parallellt med miljöprojekt Valdemarsviken. 

Den första frågan gällde huruvida de svarande ansåg att Valdemarsviken är 
i gott skick eller inte, se figur 9. Även här kan vi se en positiv förändring och en 
stor förändring kan ses på den negativa sidan, då dessa blivit betydligt färre. 
Däremot har andelen som svarar ”vet ej/vill ej svara” blivit större, 26 procent vid 
enkät 2 jämfört med 15 procent vid enkät 1. Detta kan vara ett tecken på osäker-
het i huruvida projektet varit lyckat eller inte, vilket vi ska återkomma till nedan. 
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Figur 9. Fråga 11 2013 (n=926) och fråga 10 2015 (n=959). X2 (1, n=707) = 147.01, 
p < 0.001.
Det går att konstatera att det i omgång 1 var en betydande del som ansåg att 
viken var i gott skick, vilket kan anses vara förvånande med tanke på att pro-
jektet fått relativt stor uppmärksamhet i kommunen och att de flesta borde 
veta om att projektet ska genomföras och därmed anledningen till projektet. 
Vi frågade även om detta och där svarade i princip alla att de visste att pro-
jektet ska genomföras. Att så många ansåg att Valdemarsviken var i gott skick 
kan därmed tolkas som ett motstånd mot genomförandet av projektet. En 
liknande fråga ställdes gällande huruvida de svarande höll med om påståen-
det att miljön i kommunen är i gott skick. Det går att se en positiv utveckling6 
även här.

6 X2(1, n=844) = 137.5, p < 0.001
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Inställning Miljöprojekt Valdemarsviken
Några av kärnfrågorna i studien gällde inställningen till projektet generellt 
och huruvida det har förändrats eller inte. Detta var viktiga frågor för att kun-
na förstå vad respondenterna generellt anser om projektet och för att kunna 
jämföra med andra frågor. Figur 10 visar resultaten på påståendet huruvida 
arbetet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen eller inte. 

Figur 10. Fråga 16 2013 (n=924) och fråga 15 2015 (n=945). X2(1, n=873) = 295.13, 
p < 0.001.

I enkät 1 var detta en av de frågor som stack ut något i form av ett polariserat 
svar. Svarsfördelningen på de flesta frågorna följer någorlunda normalfördel-
ning men i denna fråga tog de svarande i allt större utsträckning ställning. I 
enkät 1 svarade 26 respektive 25 procent att de helt instämde eller tog avs-
tånd till påståendet. Sammanlagt var något fler positiva till projektet, men 
det fanns ett tydligt motstånd. Fritextsvaren i omgång 1 visar att många av de 
negativa ansåg att det metoden var fel eller att det vore bättre att låta mate-
rialet ligga, medan de positiva menade att det var positivt att kommunen tog 
ansvar och att djupare hamn och utveckling av centrum var positiva effekter 
från projektet. Liknande svar fanns även bland fritextsvaren i omgång 2, då 
många var generellt positiva och att bieffekter av upprustning av centrum, 
hamn och kajer gav mervärden med projektet. Oro uttrycktes dock över hur 
effektiv saneringen varit och att resultat från prover tagna efter saneringen 
saknades samt att de uttryckte risker med att deponera materialet på Grännäs 
riskabelt med tanke på eventuell erosion och urlakning. 

Till enkät 2 har en signifikant förskjutning mot en mer positiv inställning 
skett. Jämfört med övriga frågor sticker denna ut också, på grund av den tydliga 
övervikten åt det positiva hållet, jämfört med de normalfördelade fördelningarna 
på många andra frågor. 44 procent instämmer helt medan 7 procent tar helt av-
stånd, och sammanlagt 70 procent instämmer helt eller delvis med påståendet.  
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Figur 11 visar på resultaten för en liknande fråga som ovan, men med skill-
nad att fokus nu var på investeringen. 

Figur 11. Fråga 17 2013 (n=919) och fråga 16 2015 (n=945). X2(1, n=838) = 
234.85, p < 0.001.

I enkät 1 såg vi ett liknande resultat som ovan, dvs polariserade frekvenser, 
men där den största frekvensen var de som helt tog avstånd till påståendet. 
Sammanlagt var även de som tog avstånd fler än de som höll med om påståen-
det (41 jämfört med 36 procent). De som var osäkra blev något fler, då runt 
en fjärdedel valde att inte ta ställning. Tydligt var att det fanns ett motstånd, 
men att många var skeptiska till de ekonomiska aspekterna. Det pekar mot att 
det är en fråga som är svårare att ta ställning kring, och det finns en tidsas-
pekt som är viktig att ta hänsyn till. Fritextsvaren i omgång 1 pekade mot att 
det främst handlade om metoden, då vanligaste svaren gällde att det var en 
onödig investering, fel metod och att man var orolig om budget håller. Onödig 
investering gällde att många var skeptiska på längre sikt, att de menade att 
urlakning av krom kunde ske. I omgång 2 visade fritextsvaren på samma sak, 
att de negativa ifrågasatte nödvändigheten med investeringen samt att det var 
en allt för hög kostnad. 

Resultatet stämmer delvis överens med en fråga som ställdes gällande hu-
ruvida inställning till projektet förändrats, där 30 procent svarade att de blivit 
mer positiva, 11 procent mer negativa och resten svarar att deras inställning 
inte påverkats. 

Sammantaget är det alltså alltjämt fler som anser att projektet är en bra 
sak för kommunen, men att andelen som anser att det är en bra investering 
är något mindre. 

På dessa frågor gick det inte heller se någon signifikant skillnad beroende 
på om de besvarat förra enkäten eller inte, dvs de som inte besvarade enkät 
1 var inte mer positiva än de som gjorde det. Tydliga signifikanta samband 
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kunde vi se gällande de två frågorna som handlade om nyttan för kommunen 
(se figur 9) och investeringen (se figur 10) och hur respondenterna svarade 
på frågor om förtroendet för kommunen, och detta var tydligt i både omgång 
1 och 2. De som var positiva till projektet var även positiva till kommunens 
arbete och vice versa, dvs att är man negativ till projektet är man även negativ 
till kommunens arbete.7 Tester genomfördes gällande investering och andra 
frågor, och samma mönster återfanns, dvs de som var positivt inställda till 
kommunen var också positiv till investeringen, samt såg positiva långsiktiga 
effekter, förändrad bild av kommunen och kommunens miljöarbete och vice 
versa. I dessa frågor gjordes tester mot ålder, kön, utbildning och var man bor, 
men inga starka samband fanns.

En fråga som ställdes i båda enkäterna gällde huruvida de svarande ansåg 
sig ha påverkats personligen av saneringsprojektet under dess genomförande. 
Tydligt här var att den största andelen ansåg att så inte var fallet och även här 
kan man se en förändring mot att färre anser sig påverkas. Kvinnor ansåg sig 
påverkas något mindre än män, men även om signifikant skillnad förelåg var 
effekten svag. Noterbart var att de som bodde i Grännäs var något mer posi-
tiva till projektet än totala populationen trots att de ansåg sig påverkats mer 
än resten. 

Två frågor ställdes kring huruvida de svarande trodde på positiva respek-
tive negativa långsiktiga effekter från projektet, se tabell 1. I båda dessa frågor 
var det tydligt att en positiv utveckling skett8, där det var relativt jämnt mellan 
ja och nej 2013 men där skillnaderna blivit stora till 2015.

Tabell 1. Fråga 19 och 20 2013 samt 23 och 24 2015

Attityder till information om projektet
En viktig fråga gällande större miljöprojekt gäller information kring projek-
ten och kring detta ställdes ett antal frågor i enkäterna. Figur 12 visar fördel-
ningen av svaren gällande kommunens information kring miljöprojekt Val-

7 På frågor gällande inställning till kommunens arbete visade Chi 2-tester på frågan om projektet är bra 
för kommunen ett tydligt samband och Cramer V (som visar på styrkan i sambandet) visade på mellan 
0,2-0,3 vilket är svagt till medelstarkt samband. Tydligast samband fanns, föga förvånande, gällande 
huruvida det var en bra investering eller inte (Cramer V – 0,6). Liknande mönster, dvs positiva till pro-
jektet och positiv till andra påståenden, fanns i flera andra frågor (Kramer V mellan 0,4 – 0,56) såsom 
huruvida projektet påverkat bilden av kommunen, att projektet ska ge positiva långsiktiga effekter och 
kommunens miljöarbete. 

8 Positiva effekter - X2(1, n=951) = 113.46, p < 0.001 – negativa effekter - X2(1, n=947) = 278.13,  
p < 0.001

Positiva långsiktiga 
effekter – 2013 (%)

Positiva långsiktiga 
effekter – 2015 (%)

Negativa 
långsiktiga 
effekter – 2013 
(%)

Negativa 
långsiktiga 
effekter – 2015 
(%)

Ja 41 56 36 12
Nej 34 19 35 57
Ingen uppfattning 25 25 28 31
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demarsviken, där det är tydligt att redan vid enkät 1 fanns en övervikt till de 
som helt eller delvis håller med om att informationen varit tillfredsställande 
jämfört de som delvis eller helt tog avstånd. Till enkät 2 var utvecklingen sig-
nifikant positiv. Som ovan presenterats fanns det en stark korrelation mellan 
att anse att informationen varit tillfredsställande och inställning till projektet 
och investeringen. 

Figur 12. Fråga 15 2013 (n=933) och fråga 14 2015 (n=948). X2(1, n=844) = 137.5, 
p < 0.001.

En fråga ställdes kring informationen om kommunens miljöarbete och 
liknande fördelningar som frågan ovan gick att se, med en positiv utveckling 
mellan de två enkäterna. Även i omgång 1 var det en övervikt för de som helt 
eller delvis instämde (46 mot 27 procent) och en tydlig ökning av de positiva 
i enkätomgång 2 (56 procent mot 18 procent). I princip samma utveckling 
och frekvenser gick att se i en fråga gällande information om miljöproblemen 
i Valdemarsviken. Fritextsvaren från omgång 1 i frågorna ovan har pekat mot 
att de positiva menar att det är delvis eget ansvar eftersom informationen 
finns i exempelvis info-centret i Sjöhuset, medan de negativa menade att den 
antingen var otillräcklig eller att den var ensidig. Även här fanns tydliga sam-
band till att ha förtroende för kommunens arbete generellt och kring infor-
mationen, vilket pekar mot att det inte är mängden information som varit 
avgörande för de negativa utan att de inte haft förtroende för budskapet. Fri-
textsvaren i omgång 2 pekade mer på bristande information kring resultaten 
och prover tagna på vattnet efter genomförande, och mindre på information 
under genomförandet. 

I enkätomgång 2 ställdes även en fråga gällande huruvida de svarande har 
varit i kontakt med kommunen på något sätt, dvs om de själva aktivt sökt 
information eller kommunikation gällande projektet, se figur 13. Resultatet 
visar att många av de svarande har varit haft kontakt på något sätt, och att 
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utställningen i Sjöhuset varit den vanligaste kontaktytan följt av kommunens 
hemsida. Det var 24 procent, som inte varit i kontakt alls och de flesta, 48 
procent, haft kontakt på minst ett sätt. 

Figur 13. Fråga 18 2015, n=967.

Inställning kommunen
Tre frågor i enkäten ställdes kring inställningen till kommunen som sådan, 
för att kunna jämföra med frågor kring arbetet som kommunen genomför och 
förtroendet för kommunpolitikerna. Figur 14 visar att både i omgång 1 och 
2 fanns en övervikt till att anse att Valdemarsviks kommun är en bra kom-
mun att bo i, men där de som instämmer helt har ökat mellan enkät 1 och 2 
med 14 procentenheter. Fritextsvaren visar på att många anser naturen och 
skärgården vara en styrka. 

Figur 14. Fråga 5 2013 (n=906) och fråga 5 2015 (n=954). X2(1, n=946) = 108.45, 
p < 0.001.
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Liknande resultat och utveckling gick att se gällande om de svarande skulle 
rekommendera andra att flytta till Valdemarsviks kommun, där första en-
käten visade att runt hälften instämde helt eller delvis, mot en femtedel som 
helt eller delvis tog avstånd. Till enkät 2 ökade de som instämde med 14 pro-
centenheter medan de som helt eller delvis tog avstånd minskade med 5 pro-
centenheter. 

I enkätomgång 2 ställdes en fråga gällande om inställningen till att bo i 
Valdemarsviks kommun förändrats jämfört med före projektet. Där svarade 
19 procent att de är mer positiva, 6 procent att de är mer negativa och 75 pro-
cent att det är samma som förut. 

Miljöintresse
I båda enkätomgångarna ställdes frågor gällande intresset för miljöfrågor. 
Detta för att kunna utläsa det allmänna intresset, för att kunna jämföra med 
andra frågor samt att kunna jämföra med SOM-institutets resultat från sina 
årliga enkäter. 

Resultat från frågan i respektive omgång går att se i figur 15, och det är 
tydligt att ingen större förändring skett. Fördelningen kan jämföras med re-
sultaten i SOM-institutets årliga enkät där frågan ”Hur intresserad är du i 
allmänhet av miljöfrågor” ställs. 2011 svarade 14 procent ”Mycket intresserad”, 
58 procent ”Ganska intresserad”, 25 procent ”Inte särskilt intresserad” och 3 
procent ”Inte alls intresserad”. Med andra ord anser de som svarade i våra en-
käter sig vara mer intresserade generellt än allmänheten, en möjlig tolkning 
är att de som svarade på denna enkät bryr sig generellt om projektet och att 
det relaterar till ett miljöintresse.   

Figur 15. Fråga 7 2013 (n=922) och fråga 7 2015 (n=948). X2(2, n=956) = 3.12 p > 
0.05.



34

Ett antal frågor ställdes gällande hur viktiga specifika miljöfrågor ansågs vara. 
Den fråga som fick högst frekvens på ”Mycket viktig” i både enkätomgång 1 
och 2 var ”Utsläpp av föroreningar i vatten” (73 respektive 81 procent).  

Bakgrundsfrågor
Slutligen ska en redovisning av resultatet från bakgrundsfrågorna göras. I 
båda enkäterna ställdes frågor gällande kön, födelseår, civilstånd, hur många 
hemmaboende barn som finns i hushållet, utbildning samt postnummer de 
svarande bor på.

2013 var 52 procent av de svarande män och 48 procent kvinnor och 2015 
var dessa siffror 53 respektive 45 procent. Med andra ord var det något sned-
fördelat och det fanns visst samband mellan att män var något mer ensam-
boende än kvinnor. Detta skulle kunna vara förklaringen till snedfördelnin-
gen, eftersom det då inte var någon diskussion om vem i hushållet som skulle 
svara på enkäten om de svarande var sambos eller gifta.
Gällande ålder går det att se en liknande fördelning i både omgång 1 och 2, 
se figur 16, där äldre är överrepresenterade, särskilt de födda på 1940-talet, 
medan yngre är underrepresenterade. 

Figur 16. Åldersfördelning enkät 1 och 2. 2013 - n=936. 2015 - n=832.

I båda omgångarna var de som inte hade några barn de högsta frekven-
serna (82 respektive 84 procent) och resterande procent var i båda omgån-
garna jämnt fördelade mellan 1, 2 och fler än 3 barn. Utbildningsnivån var 
något högre än kommunen som helhet. Fördelningen är relativt jämn mellan 
omgång 1 och 2, se figur 17.
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Figur 17. Högsta avslutade eller påbörjade utbildning. 2013 - n=923.  2015 - 
n=949.

Den sista frågan gällde var de svaranden bor, baserat på postnummer, se figur 
18. Frågan var viktig för att kunna se den geografiska fördelningen och även 
för att kunna se eventuella samband. De största skillnaderna mellan omgång 
1 och 2 är att det är fler som svarat i Gusum samt färre i västra Valdemarsvik. 

Figur 18. Antal svarande per postnummer. 2013 - n=902. 2015 – n=929.
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Analys och diskussion
I detta kapitel presenteras en analys av resultaten och enkäterna, samman-
vävt med resultat från de intervjuer som genomförts i olika studentprojekt 
beskrivna i metodkapitlet samt i relation till tidigare forskning.

En fråga mycket bredare än miljöprojektet
En första, och viktig, iakttagelse kring Miljöprojekt Valdemarsviken är att 
projektet rört upp mycket känslor bland lokalbefolkningen och att uppmärk-
samheten även utanför kommunen varit påtaglig i form av nyhetsartiklar 
och studiebesök till kommunen. Med tanke på projektets omfattning är det 
måhända föga förvånande. Det handlar trots allt om ett projekt med en budg-
et på över 300 miljoner kronor och där åtgärden i sig genomförts i anslutning 
till centralorten i kommunen. 

Samtidigt kan det också konstateras att mycket tyder på att uppmärksam-
heten, åtminstone från lokalbefolkningen, handlat om så mycket mer än ”en-
bart” miljöprojektet. Tydligt är att det också har samband med förtroende för 
kommunens politiker och tjänstemän, relationen till Lundbergs läderfabrik, 
synen på kommunen och visioner om framtiden. För politiker och tjänstemän 
har projektet i stor utsträckning varit förknippat med förhoppningar om posi-
tiva bieffekter. I flertalet intervjuer, rapporter och texter publicerade av kom-
munen kring projektet har miljönyttan betonats. Tankar om att projektet kan 
vara starten på något positivt har också framförts, där projektet ska bidra med 
positiv syn på kommunen och även genom den utveckling av de centrala delar-
na av Valdemarsvik som har kunnat genomföras parallellt med projektet. Precis 
som de flesta mindre svenska kommunerna har den långsiktiga trenden visat 
på negativ befolkningsutveckling och med projektet har möjligheter givits att 
försöka vända denna trend. 

I intervjuer med projektledare, vilka inte varit hemmahörande i kom-
munen, har det framkommit att engagemanget, och inledningsvis oron, bland 
lokalbefolkningen varit betydligt mer påtaglig än vad de erfarit från andra 
kommuner de arbetat inom. Uppfattningen från dessa respondenter var inte 
heller att de informerat om projektet annorlunda än i andra kommuner (Hed-
ström, 2012). En möjlig förklaring till det jämförelsevis starka engagemanget 
är att i mindre kommuner och orter är det enklare att mobilisera befolkning 
kring specifika frågor. I fallet Valdemarsvik har det varit tydligt att projektet 
blivit påtagligt då de flesta har en relation till vattnet.  

Positiv utveckling
Resultatet från de två enkäterna har visat en tydlig förändring i attityder mel-
lan tidpunkter före respektive efter projektets genomförande. I den första 
enkätomgången var svaren på flera av frågorna någorlunda normalfördelade, 
exempelvis avseende förtroende för kommunens arbete och avseende dialog 



37

mellan politiker och medborgare. Gällande de frågor som handlade specifikt 
om miljöprojekt Valdemarsviken visade resultatet på en tydligare polariserad 
inställning, där de svarande i stor utsträckning hellre svarade ytterligheterna 
på skalan än på övriga frågor. Även detta visar på, som ovan diskuterat, starka 
känslor kring projektet.

I den andra enkätomgången har svaren generellt förskjutits mot en mer 
positiv inställning. I de flesta frågor är detta tydligt, men särskilt påtagligt 
blir det i de specifika frågorna kring projektet, där den polariserade bilden 
förskjutits till en tydlig övervikt mot det positiva. Särskilt svarar nästan 45 
procent av respondenterna att de ”Instämmer helt” med påståendet att ”Arbe-
tet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen”. 

Det finns ett antal möjliga tolkningar av resultatet. Den mest uppenbara 
tolkningen är att människor i kommunen generellt blivit mer positiva. Från 
att det i våra intervjuer framkommit en viss oro och osäkerhet före projekt-
start (Hedström, 2012) är upplevelsen när projektet är avslutat att det blivit 
till något positivt för kommunen. Resultatet kan jämföras med Trafikverkets 
(2014) attitydundersökningar kring tunneln genom Hallandsåsen, där en pos-
itiv generell trend gått att urskönja och där de tillskriver informationsinsat-
serna stort förklaringsvärde. Det är en rimlig tolkning även här, då resultaten 
på frågor om förtroende och bedömningen av kommunens information även 
de visat på en positiv förändring. Det är också troligt att många av respond-
enterna anser att kommunen genomfört arbetet på ett bra sätt. Det kan också 
konstateras att det projektstopp som skedde på grund av grumling inte verkar 
tydligt påverkat resultaten. 

En mer pessimistisk tolkning skulle vara att det inte är samma person-
er som svarat och där de som är negativa valt att inte svara på enkät 2. De 
statistiska tester som genomförts visar att det inte funnits någon signifikant 
skillnad mellan de som svarade förra gången, de som inte gjorde det och de 
som inte minns. Svaren på bakgrundsfrågorna och fritextsvaren i de båda 
omgångarna påminner i stor utsträckning om varandra, vilket också indikerar 
att stora förändringar i svarspopulation inte skett. Tiden som gått mellan att 
övertäckningen avslutades och att enkäten skickades ut kan också framföras 
som delförklaring, men eftersom vi inte fick färre enkätsvar denna gång tyder 
det på att projektet fortfarande engagerar människor. Genom att låta tiden gå 
något fick medborgarna även möjlighet att reflektera. 

Val av metod
En viktig fråga som fick stort genomslag i enkäternas fritextsvar, och som varit 
tydlig i den mediala bevakningen av projektet, har gällt metoden för saner-
ingen. En generell slutsats från första enkäten vidhöll vikten av att projektet 
genomfördes men att det fanns osäkerheter kring metodvalet. I enkät två är 
inte slutsatsen lika entydig; allt fler är positiva till projektet, men metoden är 
fortsatt ett frågetecken men kommentarerna handlar nu snarare om efterfrå-
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gan på provresultat från vattnet och bottensediment efter saneringen. Fort-
farande finns sålunda viss osäkerhet och tydligt är att oron även handlar om 
osäkerheter inför framtiden, med frågor om risker för urlakning och erosion 
från deponin. Osäkerheten lyser även igenom i frågan kring Valdemarsvikens 
skick, det var förvisso en positiv förändring i bedömning av detta, men de som 
svarar ”Vet ej/vill ej svara” har ökat med 11 procentenheter till 26 procent. 
Lägger man samman dessa med de som svarat ”Varken instämmer eller tar 
avstånd” är det 54 procent som är osäkra, vilket är en betydande andel.  

Metodvalet återspeglas även i frågan kring huruvida saneringsprojektet är 
en bra investering eller ej, där det är fler som svarar ”Instämmer helt” an-
gående nyttan från projektet än gällande investeringen. Fritextsvaren indiker-
ar att många av de svarande menar att det är en för hög kostnad. 

En djupare analys av kostnaderna i projektet har inte varit möjliga att 
genomföra, men en enkel jämförelse med liknande saneringsprojekt visar att 
kostnaden i Miljöprojekt Valdemarsviken är hög. Samtidigt är varje projekt 
unikt sett till mängd muddermassor, ytor som muddras, metod och utform-
ning av deponi. Exempelvis innehöll muddringen i Valdemarsvik betydande 
förarbete och muddringen genomfördes över större yta än i både exempelvis 
de projekt som ska eller har genomförts i Nykvarns kommun, Oskarshamn 
och Öresrum (Nykvarns kommun, 2004; Oskarshamns kommun 2011; 2015; 
Palm Cousins et al, 2007). 

Det som kan anses förvånande är att kommunens kostnad är liten i sam-
manhanget, 15 MSEK av totalt 308 MSEK och för kommuninvånarna skulle 
det kunna ses som ett sätt att få resurser från staten. Resultaten tyder dock 
inte på ett sådant synsätt, vilket kan relateras till forskning kring tilltro till 
politiska system, där rättvisa och rättssäkerhet är viktiga indikatorer. Det ans-
es av medborgare att en rättvis fördelning av resurser är viktig, men här ifrå-
gasätter en del av respondenterna nyttan med finansieringen i stort, oavsett 
var pengarna kommer ifrån. Vidare handlade kommentarerna om finansier-
ing, utifrån fritextsvaren, om osäkerheten kring slutresultatet. Om slutresul-
tatet inte är bra är det en onödig investering, var en vanlig kommentar.

Forskning kring medborgardialog har visat svårigheter att engagera med-
borgare i projekt, baserat på bristande tid (Wänström, 2009) och kompetens 
(Palm & Wihlborg, 2013) utifrån perspektivet att tekniska aspekter varit för 
komplexa för en lekman att sätta sig in i på kort tid. Samråd har hållits i pro-
jektet vid tre tillfällen (februari 2008, februari 2009 samt september 2009). 
Eftersom ingen av forskarna i projektet närvarade vid dessa samrådsmöten 
kan vi inte göra en egen bedömning av diskussionen och engagemanget. 
Kommunen rapporterar själva att 80 personer deltog vid första mötet (Val-
demarsviks kommun, 2015c). I de intervjuer som genomfördes i projektet 
vittnar intervjupersoner om att färre personer kom på de senare mötena, att 
engagemanget varit stort och att oro uttrycktes, men att det lugnade ner sig 
undan för undan (Hedström, 2012). Asklöf och Nikolova (2014) menade att 
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kommunens representanter uttryckte att det var samma personer som kom på 
de olika mötena och att frågorna inte alltid bedömdes relevanta i relation till 
processen. Eftersom de som var negativa till projektet i enkäterna även hade 
lågt förtroende för politiker och informationen så kan det baserat på forsk-
ningen kring politisk tilltro och riskkommunikation tolkas som att även om 
samråden genomfördes var tilltron till budskapet lågt och därmed hade in-
formationen begränsad betydelse. Norén Bretzer (2005) fann i sin studie om 
kommuners tilltro till den politiska processen ett samband mellan vikten av 
att känna möjlighet att påverka beslut och förtroende. SCBs (2014) medbor-
garundersökning visade ett betydligt lägre förtroende för kommunens arbete 
jämfört med andra kommuner och samma sak var tydlig gällande möjlighet 
att påverka. Det missnöje som fanns kring projektet bottnar därför rimligtvis i 
ett missnöje kring att de inte haft möjlighet att påverka projektet och därmed 
är tilltron till processen och informationen låg.  

Komplexiteten i frågan är viktig att beakta. Då de förorenade massorna 
återfinns under vatten och i stor utsträckning därför är osynliga måste både 
politiker, tjänstemän och allmänhet förlita sig på undersökningar och ex-
pertutlåtanden. Hur personer tolkar risk är därför väsentligt och tilltron till 
budskapet och den som framför detsamma är väsentligt (se Persson, 2004). 
Resultaten från enkäterna visade på starka kopplingar mellan förtroende och 
inställning till projektet. Naturskyddsföreningen i Valdemarsvik ifrågasatte 
exempelvis hur pass farligt kromet är för människor och tryckte på riskerna 
med att ta upp massorna på land, vilket innebar en risk för att den mindre 
toxiska Krom III kan omvandlas till den mer toxiska Krom VI (Norrköpings 
tidningar, 2011c; 2012) medan andra ifrågasatte hur mycket krom som fak-
tiskt passerade tröskeln mot Östersjön (NT, 2010g). Dessa kritiska röster har 
onekligen varit informerade i processerna, och i botten handlar det om tolkn-
ing av risk och en misstro till den information som sprids. Att alla invånare ska 
engagera sig i samma utsträckning är inte troligt, utan istället har man valt att 
lita på kommunen, som i sin tur förlitar sig på experter, och således stödjer 
man projektet. Exempelvis menar kommunens tjänstemän att expertis anser 
att övertäckning, som förespråkas av Naturskyddsföreningen, inte är möjligt i 
viken på grund av de erosionsrisker som förelåg (Asklöf och Nikolova, 2014).

Ytterligare faktor att ta i beaktande gällande metoden är att kommunen 
valde att upphandla totalentreprenad, vilket innebar att den entreprenör som 
vann upphandlingen tog hand om hela proceduren, från muddring till up-
plägg på deponi. I miljödomen står inte uttryckt vilken exakt form som ska 
användas, mer än att muddring ska genomföras och troligen genomförs sug-
muddring. Samtidigt är valet då fortfarande fritt, så länge övriga villkor, ex-
empelvis avseende minimering av grumling av vattnet, uppfylls (Växjö ting-
srätt, 2010). 

En ytterligare fråga som framkommit i fritextsvar, delvis i nyhetsartiklar 
och även i de intervjuer som genomförts handlar om en misstro till motiven 
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bakom val av metod. Asklöf och Nikolova (2014) fann att motståndare me-
nade att motiven från kommunens sida snarare var att få en djupare hamn och 
förstärkning av kajerna i centrum. Detta är något som avfärdas av kommunen 
och menar att de inte skulle fått finansieringen från Naturvårdsverket om inte 
miljönyttan vore det centrala. De bieffekter som projektet medför är snarare 
en bonus, och fritextsvaren i omgång 2 av enkäterna visar att en del respond-
enter är positiva till den upprustning av centrum som genomförts parallellt. 
Bengtsson (2013) analyserade stora investeringar i små kommuner, och me-
nade att ett vanligt sätt att agera från kommuners sida var att försöka nå ko-
stnadseffektivitet i investeringar genom att antingen fokusera på exempelvis 
uppskalning av investeringar (skala) och att finna synergieffekter (scope). I 
Valdemarsviks fall handlar det om en uppskalning och synergieffekter i form 
av djupare hamn och upprustning av centrala delarna av centralorten, även 
om det inte här främst handlar om eget investerat kapital, men likväl ett sätt 
att nå ytterligare kostnadseffektivitet.  

Osynligheten som karaktäriserat projektet, eftersom man inte före mud-
dringen såg någon påverkan av de förorenade ämnena, är troligtvis en viktig 
faktor generellt. Gusums bruk har sanerats samtidigt och inställningen där 
har inte varit lika kritisk och en av anledningarna är rimligtvis att det där han-
dlar om ett fabriksområde som är påtagligt förfallen. Det var således svårare 
att ifrågasätta nyttan med en sanering. 

Information om projektet
Det fanns i enkäterna en tydlig koppling mellan att anse att informationen 
kring miljöarbete och projekt varit tillfredsställande och en positiv inställning 
till projektet. Detta är ett förhållande som man likaså framhåller i Trafikver-
kets (2014) attitydundersökningar kring tunnelbygget i Hallandsåsen. Här 
konfirmeras även att tilltro till information och kommunen stor betydelse för 
hur information tas emot. Förtroendet för det kommunala arbetet och möj-
lighet att påverka har ansetts låg i SCBs medborgarundersökning och möjli-
gen har det delvis lyst igenom i enkäterna i vår enkätstudie. 

Det kan konstateras att kommunen använt flera olika kanaler för att in-
formera om projektet: nyhetsbrev, hemsida, tidningar, info-möten och Val-
demarsviksbladet som skickas ut varje månad till boende och företag i kom-
munen samt med hjälp av det dagligen bemannade Info-centret i Sjöhuset. 
Det sistnämnda är en annorlunda satsning, där man kombinerade av kon-
stutställning och information om projektet. Info-centret var relativt välbes-
ökt, och det hade exempelvis 2 250 besökare under sommarmånaderna 2013 
(Valdemarsviks kommun, 2015c). Det var även något som nästan hälften av 
respondenterna i enkätomgång 2 hade besökt. Info-centret startade som ett 
medborgarinitiativ och kan ses som ett sätt att synliggöra det som fanns på 
botten av Valdemarsviken. Bland annat arrangerades konstutställningar med 
objekt funna på botten av viken. De direkta effekterna arrangerades från olika 
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informationsinsatser är svårbedömda, men en rimlig slutsats är att Sjöhuset 
haft en positiv påverkan, då det varit öppet dagligen och det varit möjligt att 
komma in och ställa frågor.  

En fråga som tydligt framkommer i den andra enkätomgången gäller 
att man inte sett resultat från provtagningar efter projektet ännu och detta 
verkade ha påverkan på osäkerheten kring attityden till slutresultatet av pro-
jektet. I intervjuer har även framförts uppfattningen att informationen från 
kommunen om projektet startade för sent, vilket kan förstärkt oro och osäk-
erhet kring projektet (Hedström, 2012; Asklöf & Nikolina, 2014). 

Kommunens miljöprofil
Miljöprojektet i Valdemarsvik är onekligen ett projekt med stort fokus på 
miljön och något som möjligen kan sätta kommunen på kartan. Vid genom-
förandet var projektet det största miljöprojektet i Sverige och det användes i 
marknadsföring av kommunen. 

Inom forskningen diskuteras begreppet platsmarknadsföring, genom 
vilket kommuner och städer, precis som med vanlig marknadsföring, ämnar 
skapa en god image för att attrahera en eller flera utvalda målgrupper (Kotler 
et al, 1999; Ek och Hultman, 2007). Till exempel har kultur använts i städers 
och regioners platsmarknadsföring (se Hermelin, 2008). Platsmarknads-
föring behöver dock inte enbart handla om att locka turister eller inflyttare, 
utan kan även handla om att skapa samhörighet eller gemensamma målbilder 
i den kommunala politiken. Studier har visat hur exempelvis Växjö kommun 
kommunicerar miljövärden som väsentliga i sin kommunikation om orten 
(Syssner, 2012). I enkäterna visar svaren att många har höga förhoppningar 
om att projektet påverkat människor utanför kommunen positivt och onekli-
gen har satsningarna i centrala Valdemarsvik kopplats till förhoppningar om 
ökad turism. 

Kopplat till platsmarknadsföring är visioner om platsen. I Valdemarsvik 
har miljöprojektet medfört utveckling av de centrala delarna av centralorten, 
till vilket plandokument skapats och det går att argumentera att projektet 
bidragit till startskottet för skapande av vision för kommunen som helhet. 
Syssner (2015) har analyserat hur visioner används i Motala kommun för att 
skapa en framtidsbild. Genomgången visade att det fanns delade meningar 
om funktionen med visionen, huruvida det skulle ses som ett måldokument 
eller om det var en del i att legitimera framtida beslut. Studien visade även 
på svårigheter med att nå allmänheten och att få dem att påverka visionen. 
Syssner argumenterar att en vision möjligen kan vara för abstrakt för att väcka 
medborgares intresse. Granberg (2012) diskuterar i en krönika i Norrköpings 
Tidningar hur saneringen är en förutsättning för att omvandla den fysiska 
miljön, och vikten som konstutställningen i Sjöhuset hade med att förmedla 
denna bild. I den skiss över omvandlingen av centrum som presenteras på 
kommunens hemsida ska orten öppnas upp mot vattnet genom grönytor, men 
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även genom byggande av nya bostadshus längre ut längs viken (Valdemars-
viks kommun, 2015). Genom att man försöker placera sig på kartan som en 
miljökommun och ta tillvara på de naturvärden som finns i centralorten går 
det att tolka in förhoppningar om att man kan skapa en positiv utveckling och 
vision om kommunen.

Framtidstro och att vända historien ryggen
Miljöprojekt Valdemarsviken är onekligen ett projekt som rört upp känslor, 
men de positiva enkätsvaren och den vision kring kommunen som utvecklats 
tyder på en optimistisk tro om framtiden i kommunen. Upprustningen av de 
centrala delarna av Valdemarsvik och att man öppnar upp orten mot viken 
visar på en förändrad inställning till miljön. I kontrast till att viken tidigare 
använts för att släppa ut orenat processvatten från garveriet eller närmast som 
soptipp, vilket de många objekten på botten av viken vittnade om, finns nu 
visioner om att utveckla orten runt just viken. 

Historien kring läderfabriken har länge varit ett känsligt ämne i kom-
munen. Intervjupersoner har vittnat om att projektet bland vissa äldre in-
vånare kunnat kännas som att man rör i gamla sår och att det därför skulle 
vara bättre att låta vara. Genom att ta hand om kromet på vikens botten 
omvärderas även synen på historien. Kommunen tar, som uttrycktes i fri-
textsvaren, ansvar för gamla synder, oavsett att det inte var den som var direkt 
ansvariga för utsläppen. Med tanke på hur många förorenade platser det finns 
i Sverige är det viktigt att kommuner, oavsett storlek, kraftsamlar och genom-
för saneringar. 
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Slutsatser
Studien beskriven i denna rapport har handlat om medborgares eventuella 
attitydförändringar till Valdemarsviks kommun efter Miljöprojekt Valde-
marsviken. Miljöprojektet var omdiskuterat och bitvis ifrågasatt av politiska 
partier, lokala Naturskyddsföreningen och delar av befolkningen, samtidigt 
som många varit positiva till att kommunen genomfört projektet. Som ovan 
konstaterats handlar miljöprojektet om betydligt mer än ”enbart” muddrin-
gen av viken och miljöaspekterna. För invånarna har det handlat om förtro-
ende för politiker och tjänstemän, historien kring läderfabriken och orten, 
risker förknippade med muddringen, men också om visioner om framtiden. 
För kommunens representanter har projektet varit en stor utmaning men där 
miljönyttan betonats som det centrala. Förhoppningar om en positiv utveck-
ling för kommunen har varit knutna till projektet.

Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka om och i så fall hur 
medborgarnas uppfattning av kommunens miljöarbete specifikt, men även 
kommunen mer generellt, påverkats av de miljöförbättrande åtgärder som 
genomförts. 

Det kan konstateras att de enkätstudier som genomförts inom projektet 
visar en förändrad attityd till projektet och även till kommunen och dess ar-
bete, där omdömen generellt blivit mer positiva. Denna förändring är signifi-
kant och det går att anta att förändringen är signifikant för befolkningen som 
helhet. Det betyder att medborgarna i kommunen blivit mer positivt inställda 
till kommunen efter genomförd sanering.

Vi har sett en tydlig koppling mellan förtroende för kommunens arbete 
och inställning till projektet, där en positiv inställning i den ena inneburit en 
positiv inställning i den andra, och där motsatsen även är sann. Förtroendet 
har även generellt ökat mellan de två enkätomgångarna och en rimlig tolkn-
ing är att detta påverkats av att projektet genomförts utan större missöden. 
Projektet är nu avslutat, och mycket av den oro som fanns före projektet är 
stillad. 

Resultatet betyder att ett projekt av den karaktär som genomförts kan ha 
en positiv inverkan på synen på kommunen. Det som inte går att säga något 
om är huruvida förändringen är en återgång till ett normalläge, där förtro-
endet kan ha sjunkit på grund av projektet inledningsvis, eller en signifikant 
ökning generellt, men resultaten tyder på en allt mer positiv bild och framtid-
stro. 

Projektet har varit präglat av kritik, något som tydliggjordes i den första 
enkäten. Kritiken har i stor utsträckning handlat om valet av metod och huru-
vida det är en rimlig investering eller inte. I första enkätomgången framfördes 
kritik mot att deponera massorna på land, oro kring risker för urlakning och 
erosion samt spridning av massor under muddringen. I andra omgången var 
oron liknande men här tillkom även att man saknade information om provs-
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var, vilket gör att respondenterna menar att det är svårt att bedöma slut- 
resultatet från projektet. Det ska dock betonas att de som är negativa till sa-
neringen blivit färre och att de flesta svarande verkar vara överens om att en 
sanering var nödvändig.

Att kritiken minskat över tiden beror sannolikt på flera saker. För det förs-
ta är projektet genomfört och nyttan med att kritisera metoden är begränsad, 
även om oron i viss mån förskjutits till att handla om resultat från proverna 
i vattnet efter genomförd muddring. För det andra hålls det för troligt att de 
informationsinsatser som genomförts, i form av utskick, hemsidor men fram-
förallt Infocentret i Sjöhuset, har påverkat och lugnat stora delar av befolknin-
gen. För det tredje har projektet genomförts utan större missöden, med un-
dantag för ett kortare muddringsstopp i augusti 2013. Detta är en bakgrund 
till att respondenterna känt förtroende för kommunens insats i projektet. För 
det fjärde kan det konstateras att invånarna uttryckt att de påverkats i relativt 
liten utsträckning av genomförandet. Enkätresultaten visade inte heller på 
någon korrelation mellan att påverkas personligen och att vara negativ, vilket 
sannolikt har minskat den oro som fanns inför projektet. Hade många upplevt 
stora bekymmer under genomförandet hade sannolikt attityden påverkats. 
För det femte verkar många av respondenterna anlägga ett långt tidsperspek-
tiv när de utvärderar projektet, både avseende positiva och negativa aspekter. 
Gällande positiva aspekter lyfts kommunens miljöansvar upp och vikten av att 
genomföra projektet för framtiden, medan negativa kommentarer berör viss 
fortsatt oro för framtida problem från deponin.

Med projektet har även ett arbete med att utveckla centrala delarna av 
Valdemarsvik påbörjats vilket hålls fram som positivt av en del respondenter. 
Att använda ett projekt av denna karaktär som språngbräda för andra projekt 
är en möjlighet som kommunen tagit tillvara på.

Lärdomar som går att dra ifrån projektet är att tidigt informera invånarna 
om planerna som finns. Medborgardeltagande är en viktig demokratisk as-
pekt, där det är betydelsefullt för medborgare att känna att de har möjlighet 
att påverka. Genom att vara tydlig och lyhörd stillas ofta en del oro i ett tidigt 
skede. På så sätt skapas transparens och medborgarna ska inte behöva fun-
dera över alternativa motiv för genomförande av projekt. 

Genom att kontinuerligt informera och även ta tillvara på medborgares 
åsikter möjliggörs högt förtroende för kommunen och projektet. Satsningen 
på infocentret i Sjöhuset, som kombinerat konstutställningar med informa-
tion om projektet, kan anses vara en lyckad satsning där medborgare och tu-
rister haft möjlighet att dagligen komma in och ställa frågor om projektet. 
Genom den centrala lokaliseringen har det varit tillgängligt och möjliggjort 
en tydlig god kontakt med medborgare. 
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Bilaga 1 – Metod och material

Enkäter
Vi valde att genomföra två enkätstudier för att kunna jämföra skillnaden i 
medborgarnas inställning till kommunen och saneringsprojektet före och 
efter dess genomförande. Anledningen till att göra enkäter var för att kunna 
få så heltäckande svar som möjligt bland invånarna. Enkäter används med 
fördel när attityder ska undersökas bland ett stort antal respondenter på mån-
ga olika platser, när informationen som efterfrågas är relativt rak och okom-
plicerad, och där datan som behövs är standardiserad utifrån identiska och 
förståeliga frågor. Det är med andra ord fördelaktigt med enkäter när det inte 
finns ett behov av direkt kontakt mellan forskare och respondent, såsom vid 
exempelvis intervjuer (Denscombe, 2014). 

Det är ovanligt att genomföra en uppföljande enkät på det sättet som 
gjordes i denna studie. Detta beror bland annat på att det är kostsamt, att 
respondenter kan bli trötta på att svara på enkäter och att det ofta inte finns 
tillräckligt med tid inom projekt för att kunna genomföra två enkäter (Dens-
combe, 2014). Vi valde att prioritera en uppföljande enkät och planerade pro-
jektet utifrån det redan från start, annars hade alternativet varit att skicka ut 
en enkät efter saneringsprojektet genomförts. Detta hade emellertid medfört 
att vi skulle mist möjligheten att göra tydliga jämförelser före och efter san-
eringen.

Vanligast vid enkätstudier är att göra ett urval av respondenter eftersom 
det i regel inte finns ekonomiska möjligheter att göra en totalundersökning. 
Tack vare att Valdemarsviks kommun bekostade trycket och utskicket av en-
käterna kunde vi utvidga vår undersökning till att inte behöva göra ett urval, 
vi valde istället att skicka enkäter till varje hushåll i kommunen. Fördelen är 
att vi inte behövde hantera en urvalsprocess och att felmarginalerna är min-
dre vid en hög svarsfrekvens. Att vi valde att skicka till varje hushåll utgör en 
osäkerhetsfaktor eftersom hushållsmedlemmar naturligtvis kan ha olika åsik-
ter, men möjligheten att skicka till alla folkbokförda över 18 år fanns inte och 
då får denna felkälla accepteras. Samtidigt finns det en risk att respondenter 
skulle bli enkättrötta om det kom flera enkäter till samma hushåll. 

Enkät och surveyundersökningar har tidigare klassificerats i fyra olika 
kategorier: faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska och förklarande. 
Vår undersökning går inom kategorin attitydundersökning, där undersöknin-
gar av politiska opinionsmätningar är ett vanligt exempel (May, 2001).

Relativt sett är enkäter även billiga att genomföra och även enklare att 
planera och genomföra, särskilt jämfört med intervjuer som kan både bli kost-
samma sett till tiden som krävs för att genomföra och därefter transkribera 
intervjuerna. Fördelarna med enkäter är även att de kan ge standardiserade 
svar eftersom alla får samma fråga och genom möjligheten till förkodade svar, 
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d.v.s. svarsalternativ, vilket sparar tid. Nackdelar kan vara att förkodade svar 
kan bli frustrerande för respondenterna eftersom de kan vara begränsande 
och kan i värsta fall göra att folk väljer att inte svara. Forskaren har inte hel-
ler någon möjlighet att gå på djupet med sina frågor eller ställa följdfrågor 
och inte heller testa eller bedöma trovärdigheten i svaren. Däremot undviker 
man genom enkäter intervjuareffekten, dvs att respondenten påverkas av en 
intervjuares närvaro (Denscombe, 2014).

Ovan nämnt är svarsfrekvensen, vilken är en avgörande faktor. Gällande 
vår enkät kommer det diskuteras utförligt nedan, men generellt har svars-
frekvensen stadigt sjunkit för de flesta formerna av enkäter de senaste decen-
nierna. Morton et al (2012) menar att det främst finns två identifierade an-
ledningar. För det första blir det allt svårare att hitta och identifiera lämpliga 
deltagare och för det andra är potentiella deltagare mindre villiga att delta. 
Generellt finns en minskad vilja att delta i frivilligarbete och social deltagan-
de. Antalet förfrågningar att delta i studier har också ökat. Dessutom lever 
människor allt mer komplexa liv, vilket gör att det minskar intresset att delta i 
ytterligare en aktivitet. Det är också tydligt att ju mer tid som förväntas läggas 
på studien, desto mindre sannolikhet är det att människor deltar. 

Studier har dock visat att låg svarsfrekvens inte måste innebära mindre 
noggranna resultat, där svarsfrekvenser på 20 procent har gett lika valida re-
sultat som studier med svarsfrekvenser på 60-70 procent (Visser et al, 1996). 
Det som dessa studier visar är att låg svarsfrekvens inte automatiskt genererar 
låg validitet, enbart att det finns en risk att så är fallet. 

Fan och Yan (2010) har sammanställt fyra faktorer som påverkar svars-
frekvensen för webenkäter, men där de flesta av dem är relevanta även för 
postenkäter: konstruktion, utskick, besvarande och återsändning. Gällande 
konstruktion är längd, relevans av ämne, formulering av frågor och avsändare 
viktig. Gällande avsändare har exempelvis universitet högre förtroende och 
svarsfrekvens än många privata aktörer. Vid utskicket är följebrevet viktigt för 
att sätta in studien i ett sammanhang. Alla dessa faktorer togs i beaktande vid 
utformning av studien. 

För att förstå vilken eventuell påverkan svarsfrekvensen får på resultatens 
validitet bör en bortfallsanalys genomföras. Det går aldrig att med säkerhet 
veta vilka snedvridande effekter bortfallet innebär, men jämförelser kan göras 
med registervariabler. Om exempelvis fördelning av kön, ålder eller bostad-
sort är lika mellan de svarande och registerdata tyder det på att resultaten rep-
resenterar hela populationen. Urvalsfel är av stor betydelse, men något som 
inte riskerar påverka resultaten i enkätstudierna i detta forskningsprojekt. 

Tidplan
Saneringsprojektet löpte under lång tid, då det förberedande arbetet star-
tade 2008 och löpte fram till årsskiftet 2011/2012. Genomförandet startade 
2012, med förberedande stabiliseringsarbete i Grännäs, centrum och Sahlin-
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sområdet. Muddringen genomfördes under 2013 med start efter islossningen 
och avslutades under hösten samma år. Övertäckningen av muddermassorna 
skedde under 2014 och avslutades runt årsskiftet 2014. Under 2015 fortlöpte 
efterarbetet.

Utskicken av våra enkäter anpassades efter arbetet i saneringsprojektet, 
då vi ville få kännedom om människors attityder före projektet rent praktiskt 
hade startat eftersom svaren annars skulle kunna påverkas av eventuella hän-
delser relaterade till projektet. Vi ville även låta det gå en tid efter avslutat 
arbete innan vi skickade ut enkät två, för att låta eventuella intryck sjunka in. 

Första enkäten skickades därför ut till alla hushåll i kommunen den 19 
april 2013. Av ekonomiska och tidsmässiga skäl fanns endast möjlighet att 
göra en påminnelse via Norrköpings Tidningar (NT) den 11 maj. Ett informa-
tionsmöte med allmänheten om enkätresultaten hölls 3 februari 2014. Den 
andra enkäten skickades ut den 21 augusti 2015, även denna till alla hushåll i 
kommunen. Här gjordes två påminnelser, den första via vykort den 4 septem-
ber och den andra via annons i NT den 16 september. 

Utformning av enkäten
Utformningen av enkäterna genomgick en längre process av diskussioner och 
tester. En av de viktigaste faktorer gällande svarsfrekvens är längden på en-
käten, där det inte finns någon given regel, utan en anpassning mellan att inte 
avskräcka respondenter och att vilja ta chansen och fråga om allt som är av 
intresse måste göras. Det är därför viktigt att endast ställa de frågor som är 
absolut nödvändiga för enkäten, undvika dubbleringar av frågor och försöka 
göra det så snabbt och enkelt som möjligt för respondenten att svara. Ofta 
är det en fördel att göra en pilotstudie av enkäten, för att testa styrkor och 
svagheter (Denscombe, 2014). Det var något vi inte hade möjlighet att göra 
på grund av forskningsprojektets tidsramar och ekonomiska resurser, men 
enkäten testades på kollegor samt politiker och tjänstemän i Valdemarsviks 
kommun.

Vårt intresse låg i att få reda på invånarnas inställning till kommunen och 
huruvida det var någon förändring före och efter saneringen. För att kunna 
svara på detta bröt vi ner frågan i fem större frågebatterier (exklusive bakgr-
undsfrågor) i första enkäten och i sex i andra, med sammanlagt 33 respektive 
32 frågor (se bilaga 2 och 3). Första frågebatteriet berörde allmän inställn-
ing till kommunen och politiker i kommunen, andra gällde allmän inställning 
till miljöfrågor, såsom klimatförändringar, tredje gällde allmän inställning till 
miljön i kommunen, fjärde gällde inställning till saneringsprojektet explicit 
och femte gällde mer specifikt kring vilka effekter saneringsprojektet kan tän-
kas ge. I andra enkäten valde vi att lägga till ett sjätte block, där respond-
enterna svarade på frågor explicit kring eventuellt förändrad inställning till 
projektet och kommunens arbete. Detta gjordes efter visst övervägande, då 
dessa frågor täcks in genom att jämförelser av frågor i enkät ett och två görs, 
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men vi ansåg att möjligheten att ställa dessa frågor explicit var fördelaktigt. 
Bakgrundsfrågor ställdes kring kön, ålder, civilstånd, skolutbildning och post-
nummer.

För att kunna jämföra resultaten såg vi till att enkäterna skulle vara så 
lika varandra som möjligt, men vissa justeringar gjordes mellan de två en-
käterna (förutom ovan nämnda förändring). Vi lade till en fråga om huruvida 
de mindes att de svarade på förra enkäten eller ej och tog bort några frågor 
som ansågs överflödiga i relation till analysen. Den största skillnaden var att 
vi i första enkäten hade stort utrymme för att ge fritextsvar, där det i 21 frågor 
gavs möjlighet till detta. Vid analys av resultaten gav dessa viktiga förklaringar 
till resultaten, men samtidigt var det ett mycket tidsödande arbete att tran-
skribera dessa. Därför togs beslutet att enbart ge möjlighet till fritextsvar på 
sista sidan i enkät 2. 

Utformning av enkätfrågor är viktiga, då dessa ska vara tydliga, enkla och 
inte ge risk för att kunna tolkas på olika sätt. Utformningen i sig kan vara ut-
förd på olika sätt, via exempelvis direkta frågor. Vi valde att ställa frågor i form 
av påståenden som respondenter fick svara på huruvida de instämde eller ej, 
enligt den s.k. likert-skalan (May & Sutton, 2011). 

Utskicket
Eftersom vi inte hade möjlighet att genomföra utskick via epost valde vi att 
göra ett postutskick. Det är en kostsam metod men det var den möjlighet som 
gavs och vi valde även att inte göra ett utskick med en länk till en elektronisk 
enkät eftersom vi ansåg att det fanns en risk för ännu större bortfall, eftersom 
äldre möjligtvis då skulle svara i mindre utsträckning. 

Utskicket bekostades av Valdemarsviks kommun och det var även de som 
tryckte och administrerade det faktiska utskicket. Det är tidsödande och kost-
samt, så medfinansiering från kommunen var av absolut nödvändighet för att 
kunna genomföra studien. 

Ett av de bekymmer vi stötte på vid första utskicket var möjligheten att 
spåra adresserna för att således kunna göra mer precisa analyser av förän-
drade inställningar. Detta gjordes inte eftersom det visade sig vara mer kost-
samt och tidsödande än beräknat och då vi hade bråttom att få ut enkäterna 
innan saneringen startade. Det innebar att de jämförelser vi kan göra är mel-
lan kohorter. På framsidan av varje enkät trycktes en fyrsiffrig kod med syftet 
att göra det möjligt för oss forskare att i bearbetningen gå tillbaka till enkäter-
na för kontroll. 

I utskicket medföljde ett följebrev som beskrev syftet med enkäten, instruk-
tioner, försäkran om anonymitet samt kontaktuppgifter till berörda forskare 
och tjänstemän (se bilaga 2 och 3). Bifogat fanns även ett förfrankerat svarsku-
vert för inskick av enkäterna, som gick direkt till Linköpings universitet.  
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Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Den första enkäten bestod av 3819 enkäter, men SCBs statistik visar att det 
fanns 3 526 hushåll 2013. Vi blev vid andra enkätomgången uppmärksam-
made på att områden som ligger inom Söderköpings kommun, men på gräns-
en till Valdemarsviks kommun, hade fått utskicket. Efter kontroll så finns det 
områden inom Söderköpings kommun som har postnummer i Valdemarsviks 
kommun. Med anledning av detta har vi valt att beräkna bortfallet i relation 
till SCBs statistik, dvs 3 526 hushåll. 

Vi fick i första enkäten in 958 svar, med ett bortfall på fyra, vilket ger 954 an-
vändbara enkäter. Det ger en svarsfrekvens på ca 27 procent, vilket är i lägsta la-
get. Som ovan redogjorts för har svarsfrekvenser generellt sjunkit de senaste åren. 

En bortfallsanalys har gjorts med avseende på olika faktorer. Med avseende 
på kön har vi sett att de svaranden i enkät 1 inte skiljde sig avsevärt jämfört 
med fördelningen i kommunen i stort, där män utgör 51 procent och kvinnor 
49 procent och bland våra svarande var männen 50 procent och kvinnor 46 
procent (resterande svarade ej på frågan) (SCB, 2015c). Avseende ålder så är 
det vissa ålderskategorier som är över- eller underrepresenterade, se tabell 2. 
Främst är yngre underrepresenterade, vilket inte är ovanligt i enkäter, men 
det kan även i vårt fall bero på att många i kategorin födda 1991-1995 fortfar-
ande bor hemma hos föräldrar och således inte bor i eget hushåll. Grupperna 
1941-1945 och 1946-1950 är överrepresenterade i relation till populationen.9 

Tabell 2. Bortfallsanalys ålder, 2013.

Födelseår Antal svar 
(n)

Antal i population 
2013

Fördelning 
enkätsvar (%) 

Fördelning 

population9 (%)
Skillnad 

(procentenheter)
1991-1995 4 453 0,4 7,1 - 6,7

1986-1990 24 309 2,7 4,9 -2,3

1981-1985 24 287 2,7 4,5 -1,8

1976-1980 27 312 3,0 4,9 -1,9

1971-1975 51 383 5,7 6,0 -0,3

1966-1970 59 469 6,6 7,4 -0,8

1961-1965 69 522 7,7 8,2 -0,5

1956-1960 91 524 10,1 8,2 1,9

1951-1955 84 564 9,3 8,9 0,6

1946-1950 148 802 16,5 12,6 3,9

1941-1945 141 687 15,7 10,8 4,9

1936-1940 75 415 8,3 6,5 1,8

1931-1935 51 271 5,7 4,3 1,4

1926-1930 29 212 3,2 3,3 -0,1

1921-1925 15 114 1,7 1,8 -0,1

-1920 7 39 0,8 0,6 0,2
Total 

summa 899 6363

9 Baserat på totalt antal personer födda t.o.m. 1995.
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Skillnader går att se avseende postnummer i enkät 1, dvs var respondenter bor, 
se tabell 3. Tydligt är att Gusum ligger klart under total svarsfrekvens vilket 
även ett område på landsbygden gör, vilket är en del som ligger i nordöstra 
skärgården. 

Tabell 3. Bortfallsanalys postnummer, 2013.

Postnummer Område Antal hushåll Svar Svarsfrekvens (%)

61040 Gusum 811 128 15,8

61041 Ringarum 472 113 23,9

61042 Gryt 271 99 36,5

61530 Valdemarsvik 522 132 25,3

61531 Valdemarsvik 291 88 30,2

61532 Valdemarsvik 241 53 22,0

61533 Valdemarsvik 341 111 32,6

61591 Landsbygd, nordost om Valdemarsvik 113 40 35,4

61592 Landsbygd, sydöst 103 29 28,2

61593 Landsbygd, nordöstra delen av 
kommunen 97 4 4,1

61594 Landsbygd, väst 183 43 23,5

61595 Landsbygd, nära Valdemarsvik 223 62 27,8

Vi jämförde även fördelning av antal hemmaboende barn per hushåll med 
fördelningen för hela populationen. I hela kommunen har 74 procent inga 
barn, 11 procent ett barn, 10 procent 2 barn och fem procent tre barn eller 
fler. Bland våra svar fann vi att 82 procent hade noll barn, 6 procent hade ett, 
7 procent 2 och 3 procent tre eller fler (två procent svarade ej på frågan). Viss 
skillnad finns alltså, vilket kan bero på att yngre är något underrepresenterade 
och äldre överrepresenterade. 

Slutligen gjordes även en bortfallsanalys i enkät 1 med avseende på utbild-
ningsnivå och där fann vi vissa skillnader, då våra respondenters svar visade 
på högre utbildningsnivå än kommunen totalt. Sammanlagt har ca 18 procent 
av befolkningen i kommunen någon form av eftergymnasial utbildning (Val-
demarsviks kommun, 2015e), medan bland våra svarande var den siffran ca 
47 procent. Bland kommunen som helhet har ca 49 procent studier vid, eller 
examen från, gymnasium högsta utbildning (Valdemarsviks kommun, 2015e), 
medan i vårt material var dessa 28 procent. 

Sammantaget kan vi konstatera att ålder och kön inte borde vara avgörande 
faktorer för resultatet, medan vissa geografiska skillnader förekommer samti-
digt som utbildningsnivån är högre i vårt material. 

I andra enkäten fick vi in 981 enkäter, där bortfallet var 14, vilket ger 967 
användbara enkäter och en svarsfrekvens på cirka 27 procent även denna gång. 
Bortfallsanalysen visar på liknande mönster som vid första enkätomgången.
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Män var något överrepresenterade vid omgång 2, med 53 procent män, 45 
procent kvinnor och 3 procent ej svar. Som ovan nämnts är män något över-
representerade i kommunen, men skillnaden var högre här.

Även denna gång var vissa ålderskategorier överrepresenterade, främst i 
form av personer födda på 1940-talet, se tabell 4. Dessa utgör procentuellt 
högre grupper i populationen, men även jämfört med det var dessa överrepre-
senterade, precis som att yngre personer var underrepresenterade.10 11

Tabell 4. Bortfallsanalys ålder, 2015.

Antal svar (n) Antal i population 
201410

Andel 
enkätsvar (%)

Andel 
population11 
(%)

Skillnad 
(procentenheter)

1991-1995 7 416 0,8 6,4 -5,6

1986-1990 18 316 2,2 4,9 -2,7

1981-1985 17 306 2,0 4,7 -2,7

1976-1980 26 323 3,1 5,0 -1,9

1971-1975 39 394 4,7 6,1 -1,4

1966-1970 44 480 5,3 7,4 -2,1

1961-1965 64 527 7,7 8,1 -0,4

1956-1960 77 528 9,3 8,1 1,1

1951-1955 101 579 12,1 8,9 3,2

1946-1950 141 806 16,9 12,4 4,5

1941-1945 144 682 17,3 10,5 6,8

1936-1940 86 403 10,3 6,2 4,1

1931-1935 36 262 4,3 4,0 0,3

1926-1930 26 195 3,1 3,0 0,1

-1925 6 113 0,7 1,7 -1,0

I enkätomgång 2 fanns det även skillnader baserat på postnummer, se tabell 
5. Svarsfrekvensen var klart lägre än totala svarsfrekvensen i Gusum och flera 
av de postnummer som täcker landsbygden i kommunen. Svarsfrekvensen var 
sedan högre i Gryt, vissa delar av Valdemarsvik och landsbygdsområdet nor-
dost om Valdemarsviks tätort.

10 2014 var vid skrivande stund senaste befolkningsstatistiken
11 Baserat på totalt antal personer födda t.o.m. 1995.
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Tabell 5. Bortfallsanalys postnummer, 2015.

Postnummer Område Antal hushåll Antal svar Svarsfrekvens (%)

61040 Gusum 811 160 19,7

61041 Ringarum 472 119 25,2

61042 Gryt 271 93 34,3

61530 Valdemarsvik 522 113 21,6

61531 Valdemarsvik 291 101 34,7

61532 Valdemarsvik 241 56 23,2

61533 Valdemarsvik 341 107 31,4

61591 Landsbygd - nordost om Valdemarsvik 113 49 43,4

61592 Landsbygd - sydöstra delen 103 22 21,4

61593 Landsbygd - nordöstra delen 97 16 16,5

61594 Landsbygd - västra delen 183 39 21,3

91595 Landsbygd - både norr och söder om 
Valdemarsvik 223 54 24,2

Jämförelser gjordes även med fördelning av antal hemmaboende barn per 
hushåll och samma fördelning i populationen. De jämförbara siffrorna är sam-
ma som i omgång 1, dvs i hela kommunen har 74 procent inga barn, 11 procent 
ett barn, 10 procent 2 barn och fem procent tre barn eller fler. I omgång 2 fick 
vi svaren att 84 procent hade noll barn, 7 procent hade ett, 6 procent 2 och 4 
procent tre eller fler (åtta procent svarade ej på frågan). Siffrorna är jämför-
bara med omgång 1.

Slutligen gjordes även en bortfallsanalys med avseende på utbildningsnivå 
för enkät 2. Sifforna för populationen är samma som i enkät 1, dvs att ca 18 
procent av befolkningen i kommunen har någon form av eftergymnasial ut-
bildning och bland våra respondenter var dessa 45 procent. Bland kommunen 
som helhet var ca 49 procent studier vid eller examen från gymnasium högsta 
utbildning och precis som i omgång 1 var dessa 28 procent i omgång 2.

I vår studie kan vi konstatera att vi hade en låg svarsfrekvens, men att det 
ligger inom ett spann av vad många studier får idag. Det vi hade kunnat göra är 
att ha fler påminnelser, vilket nog är den främsta faktorn till låg svarsfrekvens, 
samtidigt påverkade inte att vi hade två påminnelser i andra omgången särskilt 
mycket. Samtidigt hade det kunnat förväntas en lägre svarsfrekvens enkät 2 eft-
ersom folk kan känna sig trötta på enkäten, men nu var svarsfrekvensen i nivå 
med första enkäten, vilket får ses som positivt i sig. Det går även tolka svars-
frekvensen utifrån att de som svarat är de som känt att saneringen berört dem, 
vilket de lägre svarsfrekvenserna i vissa landsbygdsområden indikerar. 

Kodning och analys
Kodningen av enkäten gjordes vid första omgången manuellt, där en projek-
tanställd genomförde en fjärdedel av kodningen och en av forskarna i projek-
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tet genomförde resterande del. De flesta frågorna hade stängda svar, där varje 
svar försågs med en siffra som fördes in i en databas och fritextsvaren kodades 
i en separat del av databasen. Kodningen vid andra tillfället genomfördes med 
optisk scanning av tryckeriet vid Linköpings universitet. I båda dessa metoder 
föreligger risk för felkälla, betydligt mer så än vid elektroniska enkäter. Vi har 
dock genomfört slumpmässiga stickprovskontroller som inte påvisade att det 
skulle föreligga några betydande felkällor.

Analysen av materialet gjordes först och främst i form av deskriptiv statis-
tik, i form av frekvenstabeller i ett första steg för att senare beräkna procen-
tuella fördelningen. 

I både enkätomgång 1 och 2 genomfördes sambandsanalyser i form av chi-
2-tester för att finna möjliga samband mellan exempelvis bakgrundsfrågor 
och vissa svar. De frågor som var samma i enkätomgång 1 och 2 genomfördes 
även chi-2-tester för att finna om skillnaderna i svar var signifikanta eller ej. 

Reflektion kring enkäterna
Genomförande av enkätstudier har sina fördelar, men även nackdelar i form 
av risk för låg svarsfrekvens. Svarsfrekvensen levde inte riktigt upp till vad 
vi hoppats på. Samtidigt så är en stor del av kommunens medborgare inte 
direkt drabbade av saneringen, främst de som bor långt ifrån centralorten, 
vilket säkert påverkat deras intresse av att svara på enkäten. Samtidigt berörs 
alla indirekt eftersom det just är kommunen och dess politiker som beslutat 
om projektet och tjänstemännen som ingår i organisationen. Det är rimligt att 
anta att de som tagit sig tid att svara i stor utsträckning är de som brytt sig om 
projektet och således satt sig in och tagit ställning. Möjligtvis skulle en högre 
svarsfrekvens ge fler svar inom kategorin för ”vet ej”.

V fick även höra via kontakter att det fanns stort intresse för enkäten, men 
att det funnits viss rädsla för att enkäten inte var anonym, trots intygande om 
det i följebrevet. Detta skulle ha medfört att folk valt att inte svara. Huruvida 
det påstående stämmer har vi inte närmare granskat, men i första omgången 
hade knappt två procent av de svarande tagit bort koden på förstasidan, vilket 
kan tyda på viss rädsla för att svaren ska kunna spåras.

Sammanfattningsvis kan vi ändå anse att resultaten är tillförlitliga nog 
för att våga dra slutsatser, även om vi vid högre svarsfrekvenser vågat vara 
ännu mer säkra på representativiteten. Då vi dock inte såg allt för stora av-
vikelser gällande bakgrundsfaktorer, med undantag för utbildningsnivån som 
var högre i båda enkäterna än i kommunen som helhet, kan vi likväl anse att 
respondenterna i enkäterna stämde relativt väl överens med kommunen som 
helhet. Skillnaderna mellan enkät 1 och 2 var relativt små generellt också avs-
eende bakgrundsfrågor, vilket även stärker vår tro att det går att dra slutsatser 
utifrån resultaten. 
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Bilaga 2 Enkät 1 – Frågor och svar
1: Mitt förtroende för kommunens arbete generellt är stort

 Antal Procent
Instämmer helt 67 7
Instämmer delvis 243 26
Varken instämmer 
eller tar avstånd 229 25

Tar delvis avstånd 229 25
Tar helt avstånd 114 12
Har ingen uppfattning 46 5
Ej svarat 30

Fritextsvar fråga 112

157 svar
Övervikt negativa kommentarer, 36 nämner politiker, i övrigt stor spridning

2: Dialogen mellan medborgare och politiker fungerar bra
Antal Procent

Instämmer helt 42 5
Instämmer delvis 181 20
Varken instämmer 
eller tar avstånd 261 28

Tar delvis avstånd 191 21
Tar helt avstånd 141 15
Har ingen uppfattning 105 11
Ej svarat 37

Fritextsvar fråga 2
129 svar
Övervikt negativa kommentarer, 24 uttrycker att de möts av ovilja att föra 
dialog från politiker, i övrigt stor spridning

3: Jag får god information från kommunen om dess miljöarbete
 Antal Procent
Instämmer helt 123 13
Instämmer delvis 304 33

12 Nedan redovisas fritextsvaren kort. Svaren visade på stor spridning och många svar var av mer generell 
karaktär, såsom ”Mycket bra” eller ”Mycket dåligt” och dessa exkluderas ur redovisningen här. 
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Varken instämmer 
eller tar avstånd 199 22

Tar delvis avstånd 136 15
Tar helt avstånd 113 12
Har ingen uppfattning 50 5
Ej svarat 33

Fritextsvar fråga 3
113 svar
Av de positiva kommentarerna svarade 13 att info finns och det är eget ansvar 
att ta den till sig. Av de negativa nämner 11 saneringen och 10 att informa-
tionen är enkelriktad. I övrigt stor spridning.

4: Jag är stolt över att bo i Valdemarsviks kommun
 Antal Procent
Instämmer helt 228 25
Instämmer delvis 288 31
Varken instämmer 
eller tar avstånd 212 23

Tar delvis avstånd 102 11
Tar helt avstånd 76 8
Har ingen 
uppfattning 20 2

Ej svarat 32
Fritextsvar fråga 4. 
161 svar
Av de positiva kommentarerna svarade 30 att naturen och skärgården är posi-
tivt, 12 svarade att det är bra ”trots politikerna”. I övrigt stor spridning.

5: Valdemarsvik är en bra kommun att bo i
 Antal Procent
Instämmer helt 205 22
Instämmer delvis 378 41
Varken instämmer 
eller tar avstånd 153 17

Tar delvis avstånd 118 13
Tar helt avstånd 52 6
Har ingen 
uppfattning 19 2

Ej svarat 33
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Fritextsvar fråga 5
131 svar
Av de positiva nämnde 14 natur och skärgården. I övrigt stor spridning.

6: Jag skulle rekommendera andra att flytta till Valdemarsviks kommun
 Antal Procent
Instämmer helt 241 26
Instämmer delvis 275 30
Varken instämmer 
eller tar avstånd 199 21

Tar delvis avstånd 82 9
Tar helt avstånd 91 10
Har ingen 
uppfattning 39 4

Ej svarat 31

Fritextsvar fråga 6
150 svar
Av de positiva nämnde 25 att det är bra om man har ett arbete. I övrigt stor 
spridning.

7: Hur intresserad är du av miljöfrågor?
Antal Procent

Mycket intresserad 271 29
Ganska intresserad 509 55
Inte särskilt 
intresserad 125 14

Inte alls intresserad 17 2
Ej svar 36

Hur viktig anser du att följande frågor är:
8a: Klimatförändringar

Antal Procent
Mycket viktig 524 57
Ganska viktig 298 32
Inte särskilt viktig 63 7
Inte viktig alls 18 2
Ingen uppfattning 17 2
Ej svar 38
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8b: Konsumtion och avfall
Antal Procent

Mycket viktig 487 53
Ganska viktig 378 41
Inte särskilt viktig 37 4
Inte viktig alls 7 1
Ingen uppfattning 11 1
Ej svar 38

8c: Övergödning
Antal Procent

Mycket viktig 549 60
Ganska viktig 296 32
Inte särskilt viktig 44 5
Inte viktig alls 8 1
Ingen uppfattning 23 3
Ej svar 38

8d: Utsläpp och föroreningar i vatten
Antal Procent

Mycket viktig 704 76
Ganska viktig 196 21
Inte särskilt viktig 9 1
Inte viktig alls 3 0
Ingen uppfattning 9 1
Ej svar 37

8e: Gifter i miljön
Antal Procent

Mycket viktig 712 78
Ganska viktig 173 19
Inte särskilt viktig 20 2
Inte viktig alls 2 0
Ingen uppfattning 11 1
Ej svar 40
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 8f: Förorenad utomhusmiljö
Antal Procent

Mycket viktig 595 65
Ganska viktig 287 31
Inte särskilt viktig 21 2
Inte viktig alls 2 0
Ingen uppfattning 12 1
Ej svar 41

8g: Ohälsosam utomhusmiljö
Antal Procent

Mycket viktig 570 62
Ganska viktig 280 31
Inte särskilt viktig 46 5
Inte viktig alls 5 1
Ingen uppfattning 17 2
Ej svar 40

8h: Vårda natur och rekreationsområden
Antal Procent

Mycket viktig 606 66
Ganska viktig 268 29
Inte särskilt viktig 32 3
Inte viktig alls 3 0
Ingen uppfattning 11 1
Ej svar 38

Fråga 9. Kommentar till din inställning om miljöfrågor.
183 svar
27 nämner att miljön är viktig för framtida generationer, 22 nämner exempel 
på egna miljöåtgärder, 21 kommenterar kommunens miljöarbete, 15 nämner 
klimatförändringar och 10 nämner sopor och källsortering. I övrigt stor sp-
ridning. 

10: Valdemarsviks kommuns miljöarbete är väl fungerande
 Antal Procent
Instämmer helt 39 4
Instämmer delvis 252 27
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Varken instämmer 
eller tar avstånd 296 32

Tar delvis avstånd 161 17
Tar helt avstånd 78 8
Har ingen 
uppfattning 106 11

Ej svarat 26
Fritextsvar fråga 10
110 svar
Av de positiva nämner 10 saneringen. Av de negativa nämner 15 saneringen 
och 10 sophanteringen i kommunen. I övrigt stor spridning.

11: Havsviken Valdemarsviken är i gott skick
 Antal Procent
Instämmer helt 62 7
Instämmer delvis 161 17
Varken instämmer 
eller tar avstånd 248 27

Tar delvis avstånd 186 20
Tar helt avstånd 129 14
Har ingen 
uppfattning 140 15

Ej svarat 32
Fritextsvar fråga 11
154 svar
Av de positiva nämner 21 saneringen i positiva termer men 12 ställer sig frå-
gande till metoden trots positiv inställning. Av de negativa nämner 26 saner-
ingen och 14 miljögifter i generella termer. I övrigt stor spridning. 

12: Miljön i Valdemarsviks kommun är i gott skick
 Antal Procent
Instämmer helt 36 4
Instämmer delvis 281 30
Varken instämmer 
eller tar avstånd 277 30

Tar delvis avstånd 186 20
Tar helt avstånd 65 7
Har ingen 
uppfattning 88 9

Ej svarat 25
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Fritextsvar fråga 12
Av de negativa nämner 15 saneringen av Gusums bruk som ytterligare exem-
pel på att miljön inte är i gott skick. 

13: Känner du till att ett arbete pågår om att sanera Valdemarsviken?
 Antal Procent

Ja 913 99
Nej (om nej, gå till 

fråga 25) 11 1

Ej svar 34

14: Kommunens information om miljöproblemen i Valdemarsviken är till-
fredsställande

 Antal Procent
Instämmer helt 142 15
Instämmer delvis 302 33
Varken instämmer 
eller tar avstånd 199 22

Tar delvis avstånd 143 15
Tar helt avstånd 98 11
Har ingen uppfattning 41 4
Ska ej svara 5 1
Ej svarat 28

Fritextsvar från 14
100 svar
Av de positiva nämner 10 att det finns info och att det är eget ansvar att tillgo-
dose sig den. Av de negativa kommenterar 12 att information saknas. 

15: Kommunens information om saneringen i Valdemarsviken är till-
fredsställande

 Antal Procent
Instämmer helt 174 19
Instämmer delvis 267 29
Varken instämmer 
eller tar avstånd 183 20

Tar delvis avstånd 143 16
Tar helt avstånd 119 13
Har ingen uppfattning 36 4
Ska ej svara 10 1
Ej svarat 26
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Fritextsvar fråga 15
103 svar
Av de negativa svarar 15 att info saknas. 

16: Arbetet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen
 Antal Procent
Instämmer helt 236 26
Instämmer delvis 154 17
Varken instämmer 
eller tar avstånd 135 15

Tar delvis avstånd 108 12
Tar helt avstånd 232 25
Har ingen uppfattning 59 6
Ska ej svara 10 1
Ej svarat 24

Fritextsvar fråga 16.
176 svar
Av de positiva nämner 16 att det är bra att kommunen tar ansvar och 15 näm-
ner att projektet för med sig andra vinster, såsom upprustning av centrum och 
hamnen. Av de negativa skriver 27 att det är fel metod, 21 att det är bättre att 
inte röra om i sedimenten och att övertäckning vore bättre, 15 nämner osäker-
het kring slutresultatet på sikt, 12 att det finns risker för urlakning, 11 att det 
är för dyrt.

17: Saneringsprojektet är en bra investering
 Antal Procent
Instämmer helt 190 21
Instämmer delvis 135 15
Varken instämmer 
eller tar avstånd 141 15

Tar delvis avstånd 114 12
Tar helt avstånd 266 29
Har ingen uppfattning 73 8
Ska ej svara 10 1
Ej svarat 29

Fritextsvar fråga 17
170 svar
Av de positiva svarar 15 att det är en bra investering om budget håller och 11 
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nämner andra vinster från projektet, såsom upprustning av centrum. Av de 
negativa nämner 27 att det är en onödig investering, 14 att det är fel metod och 
14 ställer sig frågande till om budget håller.

18: Påverkas du personligen på något sätt av saneringsprojektet under 
dess genomförande?

 Antal Procent
Ja, privat 215 23
Ja, affärsmässigt 22 2
Ja, både privat och 
affärsmässigt 53 6

Nej 632 69
Ska ej svara 10
Ej svarat 26

Fritextsvar fråga 18
167 svar
Av de som svarar ”Ja, privat” nämner 24 båtliv, 23 bad, 15 oro för störningar i 
form av ljud och 11 att projektet förstört rekreationsmöjligheter vid Grännäs.

19: Tror du att saneringsprojektet kommer ge positiva långsiktiga effek-
ter när det är genomfört?

 Antal Procent
Ja 374 41
Nej 311 34
Ingen uppfattning 232 25
Ska ej svara 10
Ej svarat 31

Fritextsvar fråga 19 – följdfråga ställdes där de som svarade ja ombads nämna 
effekter.
274 svar
160 svarade att det var bra för miljön, 59 att det är bra för kommunen i form 
av goodwill och förtroende, 45 nämnde andra vinster i form av upprustning av 
hamn och centrum, 38 att det är bra för Östersjön, 33 att det är bra för djurliv. 

20: Tror du att saneringsprojektet kommer ge negativa långsiktiga effek-
ter när det är genomfört?

 Antal Procent
Ja 328 36
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Nej 317 35
Ingen uppfattning 256 28
Ska ej svara 10
Ej svarat 47

Fritextsvar fråga 20 – följdfråga ställdes där de som svarade ja ombads nämna 
effekter.
278 svar
87 nämnde grumling av vattnet under muddringsprocessen, 74 oroade sig för 
urlakning från deponin, 67 ifrågasatte att man tog upp gifter på land, 33 var 
oroliga för möjligheterna att bada.

21: Har det faktum att saneringsprojektet ska genomföras påverkat din 
bild av kommunen?

 Antal Procent
Ja, positivt 237 26
Ja, negativt 271 30
Nej, samma som 
förut 406 44

Ska ej svara 10
Ej svarat 34

Fritextsvar fråga 21
120 svar
AV de som svarade ”Ja, positivt” skrev 28 att det är bra att kommunen tar 
ansvar för miljön. Av de som svarade ”Ja, negativt” svarade 18 att metoden 
är fel, 16 att beslutets inte togs på demokratiska grunder och 12 ifrågasatte 
kostnaden. 

22: Tror du att genomförandet av projektet kommer att få någon positiv 
påverkan på hur människor som bor i kommunen uppfattar Valdemars-
viks kommun när det är genomfört?

 Antal Procent
Ja 275 30
Nej 327 36
Ingen uppfattning 303 33
Ska ej svara 10
Ej svarat 43

Fritextsvar fråga 22 – följdfråga ställdes där de som svarade ja ombads nämna 
effekter.
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193 svar
66 nämnde miljön, 63 att det är bra att man tar ansvar för gamla synder, 26 
att de är ett föredöme nationellt och regionalt. 

23: Tror du att genomförandet av projektet kommer att få någon negativ 
påverkan på hur människor som bor i kommunen uppfattar Valdemars-
viks kommun när det är genomfört?

 Antal Procent
Ja 257 29
Nej 337 38
Ingen uppfattning 298 33
Ska ej svara 10
Ej svarat 56

Fritextsvar fråga 23 – följdfråga ställdes där de som svarade ja ombads nämna 
effekter.
215 svar
54 nämnde ekonomin som ansågs vara en oro, 28 nämnde risker för spridn-
ing av sediment, 26 att förtroendet minskat pga projektet och 23 ifrågasatte 
platsen för deponin.

24: För dem som INTE bor i kommunen, tror du att projektet kommer få 
någon påverkan på hur de uppfattar Valdemarsviks kommun?

 Antal Procent
Ja 376 43
Nej 215 25
Samma som förut 277 32
Ska ej svara 11
Ej svar 79

Fritextsvar fråga 24 – följdfråga ställdes där de som svarade ja ombads nämna 
effekter.
320 svar
Av de positiva svarade 77 att det är bra att kommunen tar ansvar, lika många 
att det är bra för miljön. Av de negativa nämner 21 osäkerhet kring slutresul-
tatet och 20 oroar sig för minskad turism. 
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25: Är du kvinna eller man?
 Antal Procent

Kvinna 442 48
Man 482 52

Ej svar 34

26: Vilket år är du född?
 Antal Procent

1920 44 5
1925 15 2
1930 29 3
1935 51 5
1940 75 8
1945 141 15
1950 148 16
1955 84 9
1960 91 10
1965 69 7
1970 59 6
1975 51 5
1980 27 3
1985 24 3
1990 24 3
1995 4 0

Ej svar 22

27: Är du medborgare i Sverige eller annat land?
 Antal Procent
Svensk medborgare 923 99
Medborgare i annat 
land 5 1

Både svensk 
medborgare och 
medborgare i annat 
land

4 0

Ej svar 26
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28: Vilket är ditt civilstånd?
 Antal Procent
Ensamstående 182 20
Sambo/särbo 172 18
Gift/partnerskap 514 55
Änka/änkling 65 7
Ej svar 25

29: Om du regelbundet delar ditt hushåll med minderåriga barn, hur mån-
ga är de?

 Antal Procent
0 782 84
1 55 6
2 64 7
3 30 3
4 3 0
5 2 0

Ej svar 22

30: Hur bor du för närvarande?
 Antal Procent
Villa/radhus 677 73
Lägenhet/flerbostadshus 193 21
Annat boende 59 6
Ej svar 29

31: Vilken skolutbildning har du?
 Antal Procent
Ej fullgjort grundskola 7 1
Grundskola 197 21
Studier vid gymnasium, 
folkhögskola 95 10

Examen från gymnasium, 
folkhögskola 176 19

Eftergymnasial utbildning, 
ej högskola/universitet 135 15

Studier vid högskola/
universitet 82 9
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Examen från högskola/
universitet 231 25

Ej svar 35

32: Vilken är den ungefärliga disponibla inkomsten per månad för samt-
liga personer i ditt hushåll?

 Antal Procent
Mindre än 10 000 kr 75 8
10 001 - 15 000 104 11
15 001 - 20 000 120 13
20 001 - 25 000 112 12
25 001 - 30 000 87 9
30 001 - 35 000 103 11
35 001 - 40 000 77 8
40 001 - 45 000 50 5
45 001 - 50 000 51 5
50 001 - 55 000 32 3
55 001 - 60 000 19 2
60 001 - 65 000 18 2
65 001 - 70 000 13 1
Mer än 70 000 71 8
Ej svar 26

33: Vilket postnummer bor du på?
Gusum 128
Ringarum 113
Gryt 99
Valdemarsvik - väst 132
Valdemarsvik - centralt 88
Valdemarsvik - väst - industrier 53
Utkanten Valdemarsvik - Grännäs 111
Landsbygd - nordost om 
Valdemarsvik 40

Landsbygd - sydöstra delen 29
Landsbygd - nordöstra delen 4
Landsbygd - västra delen 43
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Landsbygd - både norr och söder 
om Valdemarsvik 62

Annat 18
Ej svar 38
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Bilaga 3 - Enkät 2 – frågor och svar
1: För ungefär 2,5 år sedan skickade vi ut en enkät angående sanering-
sprojektet Valdemarsviken. Besvarade du den enkäten?

Antal Procent
Ja 410 44
Nej 169 18
Minns 
ej 353 38

Ej svar 35

2: Mitt förtroende för kommunens arbete generellt är stort
Antal Procent

Instämmer helt 95 10
Instämmer delvis 337 35
Varken instämmer eller tar 
avstånd 252 26

Tar delvis avstånd 175 18
Tar helt avstånd 70 7
Vet ej/vill ej svara 26 3
Ej svar 12

3: Dialogen mellan medborgare och politiker fungerar bra.
Antal Procent

Instämmer helt 56 6
Instämmer delvis 267 28
Varken instämmer eller tar 
avstånd 298 31

Tar delvis avstånd 177 18
Tar helt avstånd 102 11
Vet ej/vill ej svara 58 6
Ej svar 9

4: Jag får god information från kommunen om dess miljöarbete
Antal Procent

Instämmer helt 153 16
Instämmer delvis 379 40
Varken instämmer eller tar 
avstånd 209 22
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Tar delvis avstånd 116 12
Tar helt avstånd 60 6
Vet ej/vill ej svara 37 4
Ej svar 12

5: Valdemarsviks kommun är en bra kommun att bo i
Antal Procent

Instämmer helt 338 35
Instämmer delvis 380 40
Varken instämmer eller tar 
avstånd 110 12

Tar delvis avstånd 87 9
Tar helt avstånd 31 3
Vet ej/vill ej svara 8 1
Ej svar 13

6: Jag skulle rekommendera andra att flytta till Valdemarsviks kommun
Antal Procent

Instämmer helt 338 35
Instämmer delvis 318 33
Varken instämmer eller tar 
avstånd 152 16

Tar delvis avstånd 65 7
Tar helt avstånd 61 6
Vet ej/vill ej svara 21 2
Ej svar 12

7: Hur intresserad är du av miljöfrågor?
Antal Procent

Mycket intresserad 266 28
Ganska intresserad 537 56
Inte särskilt intresserad 139 15
Inte alls intresserad 14 1
Ej svar 11

Hur viktig anser du att följande frågor är:
8a: Klimatförändringar

Antal Procent
Mycket viktig 563 59
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Inte särskilt viktig 283 30
Ganska viktig 76 8
Inte viktig alls 13 1
Ingen uppfattning 20 2
Ej svar 12

8b. Konsumtion och avfall
Antal Procent

Mycket viktig 533 57
Inte särskilt viktig 359 38
Ganska viktig 46 5
Inte viktig alls 4 0
Ingen uppfattning 12 1
Ej svar 16

8c: Övergödning
Antal Procent

Mycket viktig 592 62
Inte särskilt viktig 274 29
Ganska viktig 52 5
Inte viktig alls 4 0
Ingen uppfattning 29 3
Ej svar 16

8d. Utsläpp av föroreningar i vatten
Antal Procent

Mycket viktig 771 81
Inte särskilt viktig 161 17
Ganska viktig 11 1
Inte viktig alls 1 0
Ingen uppfattning 11 1
Ej svar 12

8e. Kemikalieutsläpp och gifter
Antal Procent

Mycket viktig 824 86
Inte särskilt viktig 109 11
Ganska viktig 7 1
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Inte viktig alls 2 0
Ingen uppfattning 11 1
Ej svar 14

8f. Skydd av natur och rekreationsområden
Antal Procent

Mycket viktig 544 57
Inte särskilt viktig 325 34
Ganska viktig 52 5
Inte viktig alls 17 2
Ingen uppfattning 13 1
Ej svar 16

9. Valdemarsviks kommuns miljöarbete är väl fungerade
Antal Procent

Instämmer helt 92 10
Instämmer delvis 388 41
Varken instämmer eller tar 
avstånd 253 26

Tar delvis avstånd 86 9
Tar helt avstånd 40 4
Vet ej/vill ej svara 97 10
Ej svar 11

10. Havsviken Valdemarsviken är i gott skick
Antal Procent

Instämmer helt 93 10
Instämmer delvis 213 22
Varken instämmer eller tar 
avstånd 268 28

Tar delvis avstånd 88 9
Tar helt avstånd 45 5
Vet ej/vill ej svara 252 26
Ej svar 8 1
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11. Miljön i Valdemarsviks kommun är i gott skick
Antal Procent

Instämmer helt 76 8
Instämmer delvis 380 40
Varken instämmer eller tar 
avstånd 250 26

Tar delvis avstånd 117 12
Tar helt avstånd 21 2
Vet ej/vill ej svara 104 11
Ej svar 19

12. Känner du till att ett arbete att sanera Valdemarsviken har pågått i 
kommunen?

Antal Procent
Ja 925 98
Nej 15 2
Ej svar 27

13. Kommunens information om miljöproblemen i Valdemarsviken har 
varit tillfredsställande

Antal Procent
Instämmer helt 258 27
Instämmer delvis 365 39
Varken instämmer eller tar 
avstånd 154 16

Tar delvis avstånd 92 10
Tar helt avstånd 37 4
Vet ej/vill ej svara 34 4
Ej svar 27

14. Kommunens information om saneringen i Valdemarsviken har varit 
tillfredsställande

Antal Procent
Instämmer helt 271 29
Instämmer delvis 353 37
Varken instämmer eller tar 
avstånd 147 16

Tar delvis avstånd 95 10
Tar helt avstånd 43 5
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Vet ej/vill ej svara 35 4
Ej svar 23

15. Arbetet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen
Antal Procent

Instämmer helt 416 44
Instämmer delvis 197 21
Varken instämmer eller tar 
avstånd 143 15

Tar delvis avstånd 49 5
Tar helt avstånd 68 7
Vet ej/vill ej svara 72 8
Ej svar 22

16. Saneringsprojektet är en bra investering
Antal Procent

Instämmer helt 312 33
Instämmer delvis 199 21
Varken instämmer eller tar 
avstånd 159 17

Tar delvis avstånd 67 7
Tar helt avstånd 101 11
Vet ej/vill ej svara 107 11
Ej svar 22

17. Har du påverkats personligen på något sätt av saneringsprojektet un-
der dess genomförande?

Antal Procent
Ja, privat 113 12
Ja, både privat och 
affärsmässigt 26 3

Ja, affärsmässigt 36 4
Nej 762 81
Ej svar 30

18. Har du själv varit i kontakt med kommunen gällande saneringsprojek-
tet på något av följande sätt? (flera alternativ möjliga)

Antal
Deltagit i info-möten 191
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Besökt utställningen i Sjöhuset 460
Besökt kommunens hemsida 349
Personlig kontakt med tjänstemän 125
Personlig kontakt med politiker 121

19. Min inställning till saneringsprojektet har förändrats jämfört med före 
projektstart

Antal Procent
Ja, mer positiv 283 30
Ja, mer negativt 105 11
Nej, inte alls 551 59
Ej svar 28

20. Min inställning till kommunens miljöarbete har förändrats jämfört 
med före projektstart

Antal Procent
Ja, mer positiv 292 31
Ja, mer negativt 114 12
Nej, inte alls 530 57
Ej svar 31

21. Min inställning till kommunens arbete generellt har förändrats jäm-
fört med före projektstart

Antal Procent
Ja, mer positiv 252 27
Ja, mer negativt 125 13
Nej, inte alls 561 60
Ej svar 29

22. Min inställning till att bo i Valdemarsviks kommun har förändrats jäm-
fört med före projektstart

Antal Procent
Ja, mer positiv 182 19
Ja, mer negativt 58 6
Nej, inte alls 706 75
Ej svar 21
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23. Tror du att saneringsprojektet ger positiva långsiktiga effekter?
Antal Procent

Ja 529 56
Nej 181 19
Ingen uppfattning 241 25
Ej svar 16

24. Tror du att saneringsprojektet ger negativa långsiktiga effekter?
Antal Procent

Ja 117 12
Nej 538 57
Ingen uppfattning 292 31
Ej svar 20

25. Har det faktum att saneringsprojektet genomförts påverkat din bild 
av kommunen?

Antal Procent
Ja, positivt 336 36
Ja, negativt 102 11
Nej, samma som förut 504 54
Ej svar 25

26. För dem som INTE bor i kommunen, tror du att saneringsprojektet har 
någon påverkan på hur de uppfattar Valdemarsviks kommun?

Antal Procent
Ja, positivt 485 57
Ja, negativt 46 5
Nej, samma som 
förut 322 38

Ej svar 114

27. Är du kvinna eller man?
Antal Procent

Kvinna 431 46
Man 509 54
Ej svar 27
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28: Vilket år är du född?

Årtal Antal

Procent 
(av de 

som 
svarat)

-1925 6 1
1930 26 3
1935 36 4
1940 86 10
1945 144 17
1950 141 17
1955 101 12
1960 77 9
1965 64 8
1970 44 5
1975 39 5
1980 26 3
1985 17 2
1990 18 2
1995 7 1
2000 0 0

Totalt 832

29. Vilket är ditt civilstånd?
Antal Procent

Ensamstående 161 17
Sambo/särbo 165 17
Gift/partnerskap 543 57
Änka/änkling 85 9
Ej svar 13

30. Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn under 18 år, hur många är de?
Antal Procent

Inga barn 752 84
1 barn 62 7
2 barn 51 6
Fler än 2 
barn 32 4

Ej svar 70
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31. Vilken skolutbildning har du? (Högsta avslutade)
Antal Procent

Ej fullgjort grundskola 12 1
Grundskola 241 25
Studier vid gymnasium, 
folkhögskola 109 11

Examen från 
gymnasium, 
folkhögskola 

160 17

Eftergymnasial 
utbildning, ej högskola/
universitet

132 14

Studier vid högskola/
universitet 62 7

Examen från högskola/
universitet 233 25

Ej svar 18

32. Vilket postnummer bor du på?
Plats Antal Procent
Gusum 160 17
Ringarum 119 12
Gryt 93 10
Valdemarsvik - väst 113 12
Valdemarsvik - centralt 101 11
Valdemarvik - väst - 
industrier 56 6

Utkanten Valdemarsvik - 
Grännäs o dyl 107 11

Landsbygd - nordost om 
Valdemarsvik 49 5

Landsbygd - sydöstra 
delen 22 2

Landsbygd - nordöstra 
delen 16 2

Landsbygd - västra 
delen 39 4

Landsbygd - både 
norr och söder om 
Valdemarsvik

54 6

Annat 25 3
Ej svar 13
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Fritextsvar enkät 2
Sammanlagt svarade 283 personer på fritextsvaren. Samma person kan ha 
nämnt flera saker som får en varsin kod, dvs att exempelvis nämna både posi-
tiva och negativa aspekter. 

Den vanligaste kommentaren (43 svar) var att det är positivt att kom-
munen tar tag i saneringen. 40 respondenter efterfrågade provsvar efter san-
eringen för att veta hur rent vattnet och viken blivit. 39 nämnde att projektet 
medfört ett positivt lyft för centrum. 33 svarade att det var fel metod. 30 ut-
tryckte osäkerhet kring resultatet från saneringen. 27 menade att det var dyrt. 
Att övertäckning vore bättre svarade 26 personer. 
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Bilaga 4 – Följebrev 2013 

	

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Tema Teknik och social förändring

	

	

	
Hej!	
Arbetet	med	att	rena	Valdemarsviken	har	påbörjats.	Men	hur	ser	Du	som	
Valdemarsviksbo	på	detta	saneringsarbete?	Tycker	Du	att	det	är	något	som	är	positivt	
eller	negativt	för	miljön	i	Valdemarsviks	kommun?	
Detta	är	några	av	frågorna	som	står	i	fokus	i	ett	pågående	forskningsprojekt	vid	
Linköpings	universitet.	I	denna	enkät	vill	vi	se	hur	hushållen	uppfattar	reningen	av	
Valdemarsviken	och	om	det	påverkar	uppfattningen	av	kommunen.		
Vi	hoppas	därför	att	någon	i	ert	hushåll	vill	ta	er	tid	att	besvara	denna	enkät	som	består	
av	33	frågor	kring	kommunens	miljöarbete	och	reningen	av	Valdemarsviken.		
Frågorna	besvaras	genom	att	bifogad	enkät	fylls	i	och	läggs	i	bifogat	portofria	
svarskuvert	som	postas	på	närmsta	brevlåda.		
Alla	svar	kommer	att	behandlas	anonymt.	
Om	ni	har	frågor	får	ni	gärna	kontakta	projektets	forskare	Jenny	Palm	och	Dick	
Magnusson.	Har	ni	frågor	kring	själva	saneringen	av	Valdemarsviken	kontakta	gärna	
kommunens	projektledare	Annette	Källman.	Kontaktuppgifter	finns	nedan.	
Tack	för	din	medverkan!		
Med	vänlig	hälsning		
Jenny	Palm	 	 	 	 Dick	Magusson	
Linköpings	universitet	 	 	 Linköpings	universitet	
Tema	Teknik	och	social	förändring	 	 Tema	Teknik	och	social	förändring	
581	83	Linköping	 	 	 581	83	Linköping	
Tel:	013‐285615	 	 	 Tel:	013‐285741	
	
Annette	Källman	
Valdemarsviks	kommun	
Tel:	0123‐191	76,	073‐83	99	100	 	
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Bilaga 5 – Följebrev 2015 

	

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Tema Teknik och social förändring

	

	

Hej!	
Arbetet	med	att	rena	Valdemarsviken	har	nyligen	avslutats.	Men	hur	ser	Du	som	
Valdemarsviksbo	på	detta	saneringsarbete?	Tycker	Du	att	det	är	något	som	är	positivt	
eller	negativt	för	miljön	i	Valdemarsviks	kommun?	
Detta	är	några	av	frågorna	som	står	i	fokus	i	ett	pågående	forskningsprojekt	vid	
Linköpings	universitet.	I	denna	enkät	vill	vi	se	hur	hushållen	uppfattar	reningen	av	
Valdemarsviken	och	om	det	påverkar	uppfattningen	om	kommunen.		
Vi	hoppas	därför	att	någon	i	ert	hushåll	vill	ta	er	tid	att	besvara	denna	enkät	som	består	
av	32	frågor	kring	kommunens	miljöarbete	och	reningen	av	Valdemarsviken.		
Frågorna	besvaras	genom	att	enkäten	fylls	i	och	läggs	i	bifogat	portofria	svarskuvert	
som	postas	på	närmsta	brevlåda.		
Alla	svar	kommer	att	behandlas	anonymt	och	vi	följer	de	etiska	riktlinjer	som	föreligger	
för	enkätstudier.	Endast	enkätansvariga	vid	Linköpings	universitet	hanterar	de	ifyllda	
enkäterna.	Resultaten	redovisas	i	form	av	tabeller	och	diagram,	där	ingen	enskild	
persons	svar	kan	utläsas.		
Om	ni	har	frågor	får	ni	gärna	kontakta	projektets	forskare	Dick	Magnusson	och	Jenny	
Palm.	Har	ni	frågor	kring	själva	saneringen	av	Valdemarsviken	kontakta	gärna	
projektets	informationsansvariga	Annette	Källman.	Kontaktuppgifter	finns	nedan.	
Tack	för	din	medverkan!		
	

Med	vänlig	hälsning		
Dick	Magnusson	 	 	 Jenny	Palm	
Linköpings	universitet	 	 	 Linköpings	universitet	
Tema	Teknik	och	social	förändring	 	 Tema	Teknik	och	social	förändring	
581	83	Linköping	 	 	 581	83	Linköping	
Tel:	013‐285741	 	 	 Tel:	013‐285615	
	
Annette	Källman	
Valdemarsviks	kommun	
Tekniska	förvaltningen	
615	80	Valdemarsvik	
Tel:	0123‐191	76,	073‐83	99	100	



   

”-Kan ett saneringsprojekt påverka medborgarnas attityder till kommunen?”

Frågan har varit vägledande i ett forskningsprojekt som studerat skillnader  
i medborgares attityder i en mindre svensk kommun före och efter genom-
förande av Miljöprojekt Valdemarsviken. Saneringsprojektet syftade till  
att minska spridning av krom från Valdemarsvikens botten, en kvarleva från  
ett tidigare garveri på orten, vidare ut i Östersjön. 

Forskningsprojektet har genomförts i form av enkätstudier utskickade till  
kommunens medborgare före och efter genomfört projekt. Forskningsprojektet 
visar på en komplex bild där medborgares attityder till kommunen, sanerings-
projektet, metoder för genomförandet och tron på framtiden vävs samman.  
En tydlig förändring i attityd har skett och det finns lärdomar för andra  
kommuner att dra från arbetet. 

Om författaren: 
Dick Magnusson är junior lektor vid Tema Teknik och social förändring  
vid Linköpings universitet.

 

Att ta ansvar  
för gamla synder 
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Linköpings universitet
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för gamla synder 

Dick Magnusson
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