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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att se hur individer i olika bostadsområden i Östersund 

ställer sig till de Attefallshus som byggts för nyanlända, ungdomar och 

studenter och om det finns en NIMBY-reaktion (Not In My Backyard) kopplat 

till uppförandet av husen. Vi har velat belysa människors reaktioner och 

erfarenheter och därmed skapa bättre förutsättningar för att kunna bemöta 

protester i samband med nybyggnationsprojekt. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer som har genomförts med respondenter från sex hushåll i Östersunds 

kommun samt en kvantitativ enkätundersökning i närliggande bostadsområden, 

som har besvarats av 237 respondenter. Vi har valt att analysera materialet 

utifrån teorier om tillhörighet och gränsdragning. Den kvantitativa 

undersökningen visar att 35 % av respondenterna uppger en negativ inställning 

mot Attefallshusen idag. Medan resultatet av intervjustudien visar att vid en 

förändring i närmiljön spelar tillhörighet till en plats en betydande roll. Efter att 

förändringen ägt rum behöver förändringen emellertid inte längre vara något 

som hotar individens tillhörighet. Informanternas redogörelse för hur 

bostadsområden och Attefallshus skiljs åt visar på att det finns en tydlig gräns 

mellan vi” och ”dem”, vilket har påverkat interaktionen till den grad att den 

knappt existerar och därav kan ingen friktion i möten heller uppstå. 

 

Nyckelord: Attefallshus, NIMBY, tillhörighet, kategorisering.  
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1 Inledning 

 

Hösten 2015 kom väldigt många människor till Sverige på flykt undan krig i 

olika delar av världen. Under 2015 togs 162 877 flyktingar emot, vilket var 

dubbelt så många som året innan. Det blev det största mottagandet av 

flyktingar i modern tid, både i Sverige och i Europa (SVT 2016), och detta 

innebar en stor utmaning för samhället. På kort tid behövde dessa människor 

tak över huvudet och mat. Men när den akuta fasen var över fanns det också ett 

mer långsiktigt behov av bostäder, sjukvård och annat bistånd. I och med att 

det redan var bostadsbrist i stora delar av Sverige, fick kommunerna problem 

att ordna bostäder för dessa människor på flykt (SVT 2015). Inom det 

kommunala bostadsbolaget Östersundshem såg man att det fanns ett akut 

behov av att snabbt bygga fler bostäder i Östersunds kommun (Östersundshem 

2016a). 100 Attefallshus beställdes av en byggfirma i regionen och dessa skulle 

sedan uppföras på olika platser i kommunen i anslutning till redan uppförd 

bostadsbebyggelse. Attefallshusen skulle bidra till att avhjälpa bostadsbristen 

framförallt för nyanlända, men också för studenter och unga vuxna som har 

problem med att ta sig in på bostadsmarknaden (Östersundshem 2018b; 

Bennewitz 2017). Men i samband med att bygglovsansökningar lämnats in till 

kommunen uppstod dock protester i en del av de tilltänkta bostadsområdena. 

 

Det är vanligt förekommande att det uppstår protester i närliggande områden 

där skymmande/störande anläggningar ska byggas upp. Sådana protester är 

allmänt kända som NIMBY som står för ”Not in my Backyard”. Detta är 

reaktioner som kan förekomma för såväl särskilda bostäder för vissa grupper 

som för kraftverksanläggningar och liknande (Takahashi 1997, ss. 903-904; 

Petrova 2015, ss. 1280-1281). De första uppmärksammade NIMBY-proteserna 

fokuserade på miljöfarliga verksamheter, varpå detta har utvecklats på senare 

år till att även innefatta protester mot byggandet av exempelvis serviceboenden 

(Borell & Gerdner 2003, s. 60). I de lokala medierna i Östersund publicerades 
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både nyhetsartiklar och debattartiklar om de protester som uppstod bland 

invånare i de områden där Attefallshus var planerade att uppföras under våren 

2016.   

Inom ramen för ett delprojekt i forskningsprojektet HåSa - Hållbart 

Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder har ett 

forskarteam från Mittuniversitetet genomfört en enkätstudie, som skickats ut 

till samtliga hushåll som ligger i direkt anslutning till de områden där 

Attefallshusen uppförts. Resultaten från enkätstudien visar på att vid 

genomförandet (december 2017-februari 2018) var 35 % av respondenterna 

negativt inställda till Attefallshusen (se kapitel 8).  

 

Utifrån detta resultat blev vi intresserade av att titta närmare på de erfarenheter 

som finns bland boende efter att Attefallshusen uppförts. Genom att undersöka 

reaktioner i utvalda områden, där berörda grannar i Östersund få uttrycka sin 

åsikt genom en enkätundersökning, får vi en övergripande bild av hur 

Attefallshusen och dess boende i efterhand har uppfattats. För att studera detta 

närmare har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med boende i de 

berörda områdena, för att få en både djupare insikt i hur uppförandet av 

Attefallshusen uppfattats, samt de erfarenheter de boende har fått efter att 

husen uppförts. 

 

Genom att lyfta fram människors reaktioner och erfarenheter skapas bättre 

förutsättningar för att kunna bemöta protester i samband med 

nybyggnationsprojekt. Vi anser att detta kan bidra till att politiker och 

tjänstemän kan få en insikt i de faktorer som gör att protester och motstånd 

skapas och utvecklas bland invånare vid liknande projekt. Att hitta ett 

fördelaktigt tillvägagångssätt att presentera förändringen till de berörda 

invånarna är att föredra, då detta kan bidra till att skapa en acceptans för de 

tillfälliga Attefallshusen (Petrova 2015, s. 1281).   
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2 Syfte och frågeställning 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är se hur individer i olika bostadsområden i Östersund 

ställer sig till de Attefallshus som byggts för nyanlända, ungdomar och 

studenter. Med hjälp av en enkätundersökning och uppföljande enskilda 

intervjuer studerar vi hur människor tänker om Attefallshusen efter att de har 

byggts i deras bostadsområden och om det finns ett NIMBY-fenomen kopplat 

till uppförandet av husen. 

2.2 Frågeställningar 

 

För att kunna besvara studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur påverkar synen på tillhörigheten synen på Attefallshusen? 

 

 Hur ser man på Attefallshusen en tid efter att de uppförts? 

 

 Är interaktion med de boende i Attefallshusen viktig för accepterandet 

av dessa?  

2.3 Avgränsningar 

Uppsatsens respondenter avgränsar sig till boende i Attefallshusens närområde 

i Östersunds kommun. Det gäller både de respondenter som svarat på den 

utskickade enkäten, samt de respondenter som sedan valt att delta vid en 

uppföljande intervju.  

 

Vårt fokus i uppsatsen är respondenternas erfarenheter, inte de protester som 

uppstod i samband med eller innan husens uppförande.  
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2.4 Förtydliganden av begrepp 

 

Attefallshus: Ett Attefallshus är byggnad som får vara max vara 25 m2. 

Byggnaden måste komplettera ett en- eller tvåbostadshus för att vara 

bygglovsbefriat. I andra fall kan det krävas bygglov (Boverket 2016). När 

begreppet ”Attefallshus” i uppsatsen används, syftar det inte bara till den 

fysiska byggnaden, utan även de tilltänkta grupper som ska inhysas i dessa.  
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2.5 Disposition 

 

Inledningsvis, i kapitel 1, presenteras en bakgrund till Attefallshusen och de 

rådande omständigheterna som påverkat uppbyggnaden av dessa. I kapitel 2 

presenteras syftet med denna studie samt våra frågeställningar. Därefter, i 

kapitel 3, följer en mer detaljerad bakgrund om Attefallshusen i Östersund och 

en del av de reaktioner som väcktes av allmänheten. I kapitel 4 redogör vi för 

den tidigare forskning och teorier som har hjälpt till att förstå, förstå och 

besvara våra frågeställningar. De metoder och tillvägagångssätt vi använt oss 

av presenteras i kapitel 5. I kapitel 6, följer sedan studiens resultat och analys 

där vi besvarar våra frågeställningar. Slutligen, i kapitel 7, för vi en diskussion 

om vår studie, där bland annat studiens begränsningar presterades samt förslag 

till framtida forskning.  
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3 Om Attefallshusen i Östersunds kommun 
 

Östersundshem är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Östersunds 

kommun (Östersundshem 2018c). I februari 2016 ingick Östersundshem ett 

avtal med Pilgrimstahus om uppförandet av 100 Attefallshus i Östersunds 

kommun (Bennewitz 2017). Östersundshem genomförde en direktupphandling 

och menade på att bostadsbristen för nyanlända och studenter medförde ett 

synnerligt brådskande behov vilket var anledningen till att de frångick 

bestämmelserna i Lagen om upphandling (LOU). Konkurrensverket bedömde 

att Östersundshem felaktigt upphandlat Attefallshusen, och menade på att 

bostadsbristen för både nyanlända och studenter var känt sedan innan och 

därför inte kunde anses som brådskande. Konkurrensverket har därefter vänt 

sig till förvaltningsrätten för en vidare bedömning (Bennewitz 2017).  

  

Attefallhusen står idag uppförda i sex olika områden i Östersunds kommun. 

Byggloven för husen är temporära och varar i fem år med möjlighet till en lika 

lång förlängning (Östersundshem 2018d). Attefallshusen har placerats med en 

tanke på att underlätta integrationen mellan boende och de nyinflyttade 

(Bennewitz 2017). Husen är i första hand till för nyanlända som fått 

uppehållstillstånd (80%), samt studenter och ungdomar 18-25 år gamla (20%). 

Under tiden hyresgästerna bor i lägenheten ska de uppmuntras att finna ett 

annat permanent boende. Nyanlända och ungdomar som inte studerar får 

hyreskontrakt på sex månader som omprövas och förlängs i det fall inga 

“komplikationer” tillstött (Östersundshem 2018e). 

 

När husen skulle uppföras uppstod protester i några av de berörda 

bostadsområdena. De boende i några av närområdena använde sig av olika 

medel, såsom brevskrivande till politiker och insändare samt allmänna proteser 

där boenden i Lit gått sammans för att stoppa byggandet(se citat nedan), i syfte 

att förhindra byggandet och uttrycka oro. En flitigt använd kanal för detta 
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ändamål var den lokala pressen. Följande utdrag ur Östersunds Posten visar på 

hur protesterna gav sig uttryck. 

 

“De tio grannarna oroar sig för att nyanlända är den främsta 

målgruppen och de räknar med en rad hot och incidenter de är 

rädda för på Jämtkraft Arena: överfall, sexuella ofredande och 

våldtäkter, bränder, bombattacker med utrymning av både boenden 

och inkringliggade boenden, högerextremister och konfrontationer 

mellan hyresgäster och fotbollsfans” (Lindbom 2017) 

  

“Efter kontakt med mäklare står det klart att en värdesänkning av 

de omkringliggande fastigheterna är ett faktum om bygglov 

beviljas.” (Lindbom 2017)“Efter kraftiga protester från både 

boende och lokala föreningar väljer östersundshem att dra tillbaka 

bygglovsansökan och därmed även planerna för etablerandet av 

Attefallshusen i Lit” (Ullestam 2017). 

 

“Jag tror inte att vi hyresgäster känner oss särskilt "hemma” när vi 

blir tvingade att acceptera en horribelt hopträngd bebyggelse som 

påverkar vårt område…” (ÖstersundsPosten 2016) 

Citaten visar på starka åsikter och genomgående orosmoment som individer 

upplevde en tid innan Attefallshusen skulle resas. Nedan presenteras teori och 

tidigare forskning som kommer hjälpa oss att undersöka vårt syfte och besvara 

våra frågeställningar.   

 

  



11 

 

 

4 Teori och tidigare forskning  
 

Tidigare forskning och teorier kommer att hjälpa oss besvara våra 

frågeställningar i denna studie. Vi har valt att dela in tidigare forskning och 

teorier i olika teman: NIMBY, Tillhörighet samt Kategorisering som vi 

presenterar nedan. 

 

4.1 NIMBY   

NIMBY, ”Not in my Backyard”, är ett socialt fenomen som uppstår som en 

reaktion när mark tas i anspråk för byggande av statliga såväl som privata 

verksamheter. Reaktionerna tar sig uttryck i organiserade protester från 

bostadsområden gentemot nybyggnationer i deras närhet (Devine-Wright 2009, 

s. 426; Takahashi 1997, s. 903). Det handlar ofta om verksamheter som är 

samhällsnyttiga och som människor i allmänhet kan anses vara viktiga, men det 

är inte något man vill ha i sitt närområde (Inhaber 1997, s. 1; Naturvårdsverket 

2012). NIMBY-reaktionerna blir ofta behandlade som om att de egentliga 

orsakerna till dem är människors egoism och/eller ignorans, samt att man sätter 

sina egna intressen före samhällets och andras bästa (Devine-Wright 2009, ss. 

430-431; Petrova 2015, s. 1280; Takahashi 1997, s. 903). Samtidigt visar 

resultat på att det inte alls handlar om egoism utan att det är mer komplex än 

så, det handlar om människors omtanke för att deras närmiljö och samhälle inte 

ska förstöras etc. (Petrova 2015, s. 1291; Takahashi 1997, s. 903). 

Det går att se hur NIMBY-protesterna som uttrycks kan kategoriseras in i olika 

kategorier. Vissa protester fokuserar på att den fysiska närmiljön kan komma 

att förändras, det stör människors syn på vad som passar in i området (Petrova 

2015, s. 1282). Andra protester handlar om miljöfaktorer och hur man 

prioriterar dessa olika, vindkraftverket kan till exempelvis både minska utsläpp 
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och samtidigt ha en negativ inverkan på det lokala djur- och växtlivet (Petrova 

2015, s. 1282) 

Protesterna ger sig även uttryck i att det kan påverka ekonomin negativt genom 

sänkta fastighetspriser etc. och att ekonomisk vinning kan påverka individers 

inställning till att bli mer accepterande mot anläggningarna (Gerdner & Borell 

2008, ss. 66 & 76; Petrova 2015, ss. 1282-1283). Sedan kan det vara problem 

med det proceduella faktorer som väcker protester, beslutsfattare eller 

projektägare har kanske inte hanterat informationen eller processen på så vis 

som regler, kräver, och allmänheten, önskar (Petrova 2015, s. 1283). Det finns 

resultat som stöder att om den lokala befolkningen får kännedom om projektet 

och att den informationen levereras av ”offentliga tjänstemän” så ökar 

chanserna för att de blir mer positiva till anläggningarna (Petrova 2015, s. 

1291). Samtidigt pekar andra resultat på att information i ett tidigt skede kan 

öka de negativa reaktionerna hos individer (Gerdner & Borell 2008, s. 67). 

Vad det gäller serviceanläggningar, där människor som är i behov av olika 

former av stöd (missbruksproblematik, psykiska funktionsvariationer etc) kan 

bo, är protesterna ofta grundade i oro och rädsla för ökad brottslighet och 

stökig omgivning etc. som leder till en känsla av otrygghet (Gerdner & Borell 

2008, ss. 61, 66, & 76; Takahashi 1997, ss. 907-908). Det finns dock resultat 

som visar på att de starkaste NIMBY-reaktionerna sker i ett tidigt skede av 

planeringen för anläggningarna, vilket visar på att protesterna sker utifrån 

människors rädslor och förutfattade meningar om hur boende i 

serviceanläggningar är. I ett tidigt skede hade inga faktiska incidenter kunnat 

ske som den lokala befolkningen kunde bygga sin oro utifrån (Gerdner & 

Borell 2008, s. 76). 

Även fast man på nationell nivå är positiv mot en anläggning (bostäder) så 

möts de ofta av protester när de ska byggas på lokal nivå (Petrova 2015, s. 

1280). Attefallshusen utgör ett klassiskt upplägg för NIMBY-reaktioner då 

bostäder är något man generellt är positiv till men kanske inte just här där jag 
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bor och framförallt är det beroende på vem som ska bo där (Gerdner & Borell 

2008, s. 60; Naturvårdsverket 2012).  

Nedan beskriver vi hur tillhörighet har för koppling till platser och grupper, 

som kan påverkar hur en individ ställer sig till byggandet av en ny anläggning.  

4.2 Tillhörighet 

 

Att känna tillhörighet handlar om känslomässiga anknytningar mellan en 

individ och specifika platser, samhällen och grupper etc. (Gieryn 2000, s. 481; 

Yuval-Davis 2006, s.197). Platser kan vara allt från favoritfåtöljen man har i 

hemmet, till den stad man lever i eller världen runtomkring en. Framförallt 

handlar platsen om differentiering mellan vad som är här eller där (Gieryn 

2000, s. 464) Människor förknippar även platser med värderingar och 

representation. Det är en del av skapandet av individers identiteter och står för 

både en fysisk och symbolisk tillhörighet såväl som en individs kultur och 

ursprung (Devine-Wright 2009, s. 428; Gieryn 2000, s. 465; Malkki 1992, s. 

24). Platser tillskrivs även olika attribut av individer, då vi ger den förklarande 

mönster av vad som exempelvis är ”vårt och deras” eller vad som kan anses 

vara ”säkert eller farligt”. En social plats konstrueras av en rad olika faktorer 

såsom kön, etnicitet, klass etc., eftersom det är många sociala indelningar som 

formar människors liv på en plats (Gieryn 2000, ss. 472, 481; Yuval-Davis 

2006, ss. 200-201). 

Tillhörigheten till en plats påverkas av hur lång tid man har bott där, men även 

av de känslor som man upplevt under den tiden. Detta kan leda till både att 

banden stärks och att den positiva anknytningen man har till platsen blir 

tydligare (Devine-Wright 2009, ss. 427-428; Gieryn 2000, s. 481). 

Mallett (2004, ss. 63,66 & 70-72) lyfter specifikt fram hemmet som en plats av 

tillhörighetsbetydelse för människor. Hemmet innefattar mer än enbart husets 

fyra väggar. Det kan sträcka sig ut i närområdet eller städernas gränser och 
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innehåller inte bara ens personliga tillhörigheter utan innefattar även det sociala 

livet, såsom familj och vänner. Hemmet är en plats där man kan känna sig lugn 

och trygg, det indikerar en persons status och identitet och en plats av säkerhet.   

”Some claim for example that the home, witch they typically 

conflate with house, is an expression or symbol of the self ” 

(Mallett 2004, s. 82). 

Citatet ovan visar på att en förändring av hemmet kan förstöra den bild 

individen har, och vill förmedla av sig själv. Denna möjlighet nämns även i 

Devine-Wrights (2009 s. 434) artikel där det beskrivs att en förändring kan gå 

emot den symboliska bilden som finns av en plats. En förändring kan medföra 

en risk för att den personliga identiteten och den kontextuella bilden av ens 

“tillhörighet” blir rubbad. 

En förändring kan även påverka de sociala nätverk som är en grund för det 

sociala stöd som individen har, samt synliggöra och stärka banden mellan 

individer och platser. Saker som tas för givet uppmärksammas i och med en 

förändring, vilket kan leda till känslomässiga reaktioner bland individer. Om en 

förändring trätt i kraft bör individen hantera detta och i de flesta fall handlar det 

om att förlika sig med det som skett, i andra fall flytta därifrån etc. (Devine-

Wright 2009, ss. 428-429, 435; Petrova 2015, ss. 1281-1282). 

Tillhörighet handlar inte bara om det som beskrivits ovan, om en social plats, 

identitet och känslomässiga anknytning, utan också om etiska och politiska 

värderingar där platsen har en betydelse för vad som utgör någonting lagligt 

eller olagligt (Gieryn 2000, s. 479; Yuval-Davids 2006, s. 203). Attityder och 

ideologier är två aspekter som utgör en gräns för vilken tillhörighet en individ 

har. Ideologin och de politiska åsikterna är det som skiljer befolkningen i 

världen åt, och det är där många gränser dras, mellan oss och dem (Yuval-

Davids 2006, ss. 203-204). Gränsdragningen mellan individer handlar inte 

alltid om vilket rörelsemönster individer har (dvs. vart individen befinner sig), 
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utan är relaterat till vilken kultur, plats eller land, individen tillhör (Malkki 

1992 s. 25). Kulturen, hemlandet, har därför en stor inverkan på känslan av att 

tillhöra och att inte tillhöra. Att förlora sin kultur kan likställas med att förlora 

sin identitet och sina vanor. Det gör det därför svårt att veta vilket beteende 

som accepteras eller inte accepteras på den nya platsen (Malkki 1995, s. 508). 

När en förändring sker behöver en individ, enligt Devine Wright, först bli 

medveten om förändringen vilket kan ske via grannar eller media. Därefter 

behöver individen förstå vad förändringen innebär och även det sker via andra 

individer och media. Just den delen av processen kommer troligtvis innehålla 

argumentation. De olika grupperna av åsikter kommer ta olika sidor, dvs. om 

individerna stödjer eller är emot, förändringarna i området (2009, ss. 432-433). 

Vidare tolkar individen förändringen positiv eller negativ. Sedan utvärderar 

individen hur förändringen till slut kändes för den enskilda individen. Känslan 

av maktlöshet uppkommer och individen, eller kollektivet, ser inget annat 

alternativ än att acceptera förändringen eller flytta från platsen. När en individs 

känsla, eller den kollektiva känslan, av att kunna påverka en förändring är 

svagt, är det sannolikt att motståndet till förändringen från individen och/eller 

gruppen minskar. (Devine-Wright 2009, ss. 426-438) 

Forskning har talat för att platser med starka sociala nätverk med högre nivåer 

av välstånd är platser där tillhörigheten är starkare (Devine-Wright 2009, s. 

435). 

Tillhörigheten skapar även gränser för vad som anses vara vi eller dem, alltså 

vilka som anses ha mer eller mindre rätt att höra till en viss plats, och nedan 

belyser vi hur denna gränsdragning kan ta sig uttryck. 
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4.3 Kategorisering 

 

Vi är en del av, och delaktiga skapare till, den sociala miljö vi lever och vistas 

i. Det kan handla om de större sociala strukturerna om vad som till exempel 

gör oss till svenskar.  Men framförallt kanske de handlar om de mindre 

tillhörigheterna; vilka vi är i skolan eller hur man beter sig i ett bostadsområde. 

Även sociala koder och spelregler gör att vi kan veta i förhand hur vi ska bete 

oss, samt vetskap om hur de vi möter i vissa sociala miljöer förväntas bemöta 

oss själva. Det handlar om bekvämlighet och kategorisering som gör det 

möjligt för oss att tillhöra en grupp (Goffman 2014, ss. 9-10). 

Vi behöver oftast inte ens tala med någon annan för att stoppa in den personen 

i en kategori. Det räcker med att vi tittar på en person för att vi ska kunna 

kategorisera in hen där vi tror hen hör hemma. Det kan handla om 

yrkeskategori, både stor (till exempel religioner) eller liten (till exempel 

subkulturer) kulturell härkomst, eller karaktärsdrag som tillskrivs dessa 

grupper, och så vidare (Goffman 2014, ss. 9-10). Att kategorisera handlar även 

om gränser mellan vad som är vi och vad som är dem. Gränser kan dras både 

socialt genom skillnader i fördelningen av resurser eller symboliskt där 

skillnader synliggörs för att kategorisera olikheter som innefattar både 

människor och tid och rum etc. (Lamont & Molnàr 2002, ss. 168-169). 

Giritli-Nygren med fleras (2015, ss. 53-54) studie visar på att genom att inte 

tillhöra, eller passa in, i den sociala normen blir individer placerade i en grupp 

av andra. En grupp som kan ses som onormal och okänd, och därav ses de som 

en risk eller riskfyllda. Risker tillskrivs grupper och individer till den grad att 

dem blir ”ägare” av risken och kan av andra då ses som ett riskobjekt. 

Exempelvis så blev homosexuella män i sådan hög grad förknippade med 

AIDS på 80-talet, att det blev sedda som ”ägare” (riskobjekt) av risken. Risken 

med AIDS var således synonymt med homosexuella män.   
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“…. all categories are not pre-given things-in-the-world but, rather, 

the result of this contingent and ongoing process of linking up 

locations of difference” (Jones 2008, s. 180). 

Citatet ovan förklarar att kategorisering inte är en given process, utan ett 

resultat av ständig förändring där en gränsdragning bildas av olikheterna som 

uppstår. Vad som får individer tillhöra eller avvika från en grupp är beroende 

på den sociala kontext som man befinner sig i för stunden och vilka normer och 

värderingar som gäller just där och då. Gränsen för vilka som är andra eller vad 

som är avvikande, är det som möjliggör för en grupp och normer att existera. 

Kategorisering är även viktigt för vår möjlighet att förstå kunskapen om 

världen och hur vi upplever den (Gieryn 2000, s. 479; Goffman 2014, ss. 9-10; 

Jones 2008, ss. 176-177, 179). 

Utifrån den tidigare forskning vi har tagit del av och presteras ovan, är vår 

uppfattning att forskningen tar lite hänsyn till efterskedet av NIMBY- 

reaktioner. Därav anser vi att vår studie kan bidra med en fördjupad kunskap 

inom detta område.   
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5 Metod 

5.1 Urval 

 

Både den kvantitativa och den kvalitativa delen har skett i samverkan med ett 

pågående forskningsprojekt om Attefallshusen som bedrivs vid RCR (Risk and 

Crisis Research Centre), Mittuniversitet. Vi fick genom detta samarbete 

tillgång enkätmaterial från en undersökning som nyligen gjorts om just 

Attefallshusen. Enkätundersökningen har skickats ut till 635 hushåll som 

berörts av Attefallshusen, där det tagits hänsyn till respondenternas 

rörelsemönster (det vill säga, hushåll i närheten som har vägarna förbi 

Attefallshusen till och från jobbet etc.) samt närhet till Attefallshusen. 237 

personer valde att delta och det ger en svarsfrekvens på 37.3%. I de hushåll där 

fler personer var boende slumpades det till en boende i varje hushåll som 

erbjöds besvara enkäten. Enkäten kunde besvaras både online eller på papper.  

I enkätundersökningen fick respondenterna möjlighet att lämna sina 

kontaktuppgifter ifall de var intresserade på att ställa upp på en uppföljande 

intervju. Hädanefter kommer vi att benämna deltagarna i enkätstudien för 

respondenter, och deltagarna i intervjustudien för informanter.  

5.2 Val av metod  

 

Triangulering är när forskare använder flera typer av metoder, datainsamlingar 

etc. för att studera ett fenomen och därmed också öka en studies validitet och 

trovärdighet. Det behöver nödvändigtvis inte vara tre metoder som kombineras 

i detta tillvägagångssätt.  Genom användningen kan man få djupare förståelse 

och stärka studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson 2011, ss. 27-28).  

 

Beroende på vilken typ av undersökning man gör behövs metoden anpassas 

därefter. För att se en ökning och/eller en minskning, bör detta via kvantitativa 

metoder medan det som ökar och minskar kan behöva beskrivas/undersökas på 

en kvalitativ väg. Vad innebär egentligen det uppmätta missnöjet till politiken? 
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Vad och varför och vad ligger till grund för detta missnöje osv. Vi kan därför 

definiera triangulering som val av metodstrategi (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, ss. 20-23). 

 

Vi har valt att utföra en triangulering då den kvantitativa enkäten som vi fick 

tillgå kunde hjälpa oss att få vetskap om attityder i de olika bostadsområdena. 

För att därefter söka en djupare förståelse för vårt valda fenomen och 

undersöka orsaker till enkätstudiens resultat har vi använt oss av en kvalitativ 

datainsamling i form av intervjuer. 

 

Vårt metodkapitel kommer att bestå av en kortare kvantitativ presentation för 

att sedan fokusera på den kvalitativa delen. 

5.3 Metod Kvantitativ 

 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor så har vi valt att utgå från den i 

enkäten ställda frågan: Östersundshem har byggt Attefallshus i ditt 

bostadsområde. Vad tycker du om det? 

 

Denna fråga ligger till grund för de analyser vi utfört utifrån datamaterialet. Vi 

har även valt att redovisa fördelningen av resultat av frågan, samt 

svarsfrekvensen från de olika bostadsområdena, grafiskt med hjälp av 

stapeldiagram, då detta illustrerar svarsfrekvensen på ett tydligt vis (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 45). I vår studie har utfört en rad olika chi2 

analyser för att försöka finna samband mellan de bakomliggande faktorerna 

som kan ligga till grund för de negativa åsikterna. Med chi
2
 testen analyserar vi, 

om det observerade värdet skiljer sig åt från det förväntade, om det finns någon 

skillnad mellan hur dessa olika variabler ställer sig, positivt eller negativt 

inställd gentemot Attefallshusen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 

197-202).  
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Eftersom vi i den kvantitativa delen vill se hur man förhåller sig till 

Attefallshus har vi valt att fokusera på om boendet ställer sig positivt eller 

negativt till dem. Vi har därför valt att koda om svarsalternativen på denna 

variabel så att en analys lättare ska kunna utföras (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, ss. 72-74). Omkodningarna är följande; Mycket bra, ganska 

bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt har blivit positivt, 

negativt eller SYSS-MISS (som innebär att vissa variabler kan bortses från 

uträkningen) (se bilaga 1).  

Vi har även valt att konstruera två olika index. Istället för att enbart ha ett antal 

olika variabler som kan beskriva ett fenomen så kan vi med ett index skapa en 

variabel att förklara fenomenet med. Genom att göra en indexering kan vi 

summera värdena av samtliga relevanta variabler för att få fram ett index som 

ger en skala att utgå ifrån (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 449). 

Index minskar även risken för systematiskt mätfel (Djurfeldt & Barmark 2009, 

s. 100). Att sätta samma flera variabler ett index minskar även risken för 

systematiska mätfel (Djurfeldt & Barmark 2009, s. 100).  För att kontrollera att 

variablerna i vårt index har ett tillräckligt starkt samband så har vi valt att 

utföra ett Cronbach`s alpha test. Värdet av testet bör överstiga 0.7 för att det 

ska anses vara ett lämpligt utformat index (Djurfeldt & Barmark 2009, s. 100). 

Omkodningar har utförts till förmån för hantering av variablerna i såväl som 

index och analys vilket redovisas i detalj i bilaga (se bilaga 1). 

 

För att tydliggöra funktionen av en indexering använder vi indexet nedan som 

exempel (Åsikter om invandring). Efter omkodning bestod samtliga tre 

variabler av fyra olika svarsalternativ som vi valt att skatta, från ett till fyra, där 

instämmer inte alls är lägst och representeras av en etta, medan instämmer helt 

anses som det högsta värdet och representeras av en fyra. Samtliga frågor 

måste vara besvarade från respondenten för att resultatet ska tas med i indexet. 

Respondenterna kan då som lägst få indexvärde tre (svarat instämmer inte alls 
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på samtliga variabler) och som högst indexvärdet tolv (svarat instämmer helt 

på samtliga variabler) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss 449-462). 

 

Våra index består av fem, respektive tre, variabler som har omkodats (se bilaga 

1) och omvandlats för att bilda ett användbart index (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 455). De variabler som vi har valt ska beskriva ett index 

byggande på socioekonomiska faktorer är: 

  Vilken inkomst personens hushåll har 

 Utbildning 

 Boendeform 

 Sysselsättning 

 Hur hen skulle beskriva sitt hushålls klasstillhörighet. 

 

Och de variabler som representerar indexet som innefattar åsikt i förhållande 

till invandring är:  

 Vilken är din åsikt om att ta emot färre flyktingar i Sverige? 

 Hur väl anser du att följande påstående stämmer överens med dina 

åsikter? Invandring utgör ett hot mot svenskt kultur och svenska värden 

samt  

 Hur väl anser du att följande påstående stämmer överens med dina 

åsikter? Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som vill stoppa 

invandringen till Sverige. 

 

Det är en allmän accepterad regel att forskare, inom exempelvis sociologi, 

lägger sig på en säkerhetsnivå på 95% vilket innebär att den uppmätta 

signifikansen understiger 5%. Vi har valt att acceptera denna signifikansnivå 

vilket betyder att det finns en 5% risk att slumpen påverkar resultatet (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, ss. 116-117, 199). I vår resultat del har vi dock 

valt att redovisa signifikansnivåerna i tre steg: uppmätta värden under 10%, 

uppmätta värden under 5% samt uppmätta värden under 1%.  
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5.4 Kvalitativa intervjuer 

Av 237 stycken besvarade enkäter uppgav 21 intervjuobjekt att de ville 

medverka på en uppföljande intervju. I vår studie fick vi möjlighet att intervjua 

sex stycken hushåll. Fem hushåll á en informant och ett hushåll á två 

informanter i samma intervju. Informanterna bestod av en jämn spridning av 

kön, ålder och bostadsområden. Informanterna bestod av fyra kvinnor och tre 

män, med en ålder från cirka 20-75 år. Dessa respresenterade ett 

bostadsområde var (Körfältet, Torvalla, Valla, Jämtraft Arena, Blomstergården) 

med undantag från Torvalla där det var två hushåll som området representerads 

av och Brunflo som på grund av avstånd och tidsbegränsning prioriterades bort. 

 Vårt frågebatteri är konstruerat i samarbete med det pågående 

forskningsprojektet, där vi fick möjlighet att bidra med frågor som var 

relevanta för vår studie (se bilaga 3). Vår första kontakt med informanterna 

skedde efter att ansvarig från forskningsprojektet först informerat om projektet, 

och bett om samtycke att vi studenter tog vid. Vi kontaktade därefter 

informanterna via både mail och telefon, beroende på vad informanten önskade, 

och bestämde tid och plats för intervju efter deras önskemål. 

 

Ahrne och Svensson (2011, s. 45) belyser vikten av valet av plats för intervjuer, 

och att platsen kan påverkar den information som informanterna delar med sig 

av. Detta eftersom människor har en förmåga att vilja representera olika delar 

av sig själv, det vill säga att sitt “jobb jag” skiljer sig åt från den personen man 

är, och vill framstå som, i hemmet. Val av plats för intervju kan även påverka 

känslolivet, och utföra intervjun i till exempelvis hemmet kan upplevas som 

påträngande(privat) för informanten.  

 

Med Ahrne & Svenssons rekommendationer i åtanke valde vi att informanterna 

själva skulle få bestämma plats för var intervjuerna skulle hållas. Detta för att 
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informanterna skulle känna sig så bekväm som möjligt i sin roll och därmed 

kunna känna sig bekväma att säga vad hen tycker och känner. Två av 

informanterna valde att utföra intervjuerna på plats hemma hos dem, en 

informant i deras föreningslokal i bostadsrättsföreningen, en annan informant 

på universitets lokaler och två informanter på deras arbetsplats. Vi är väl 

medvetna om att de olika platserna kan få informanterna att representera “olika” 

sidor av sig själva. Det är större risk att informanterna representerar sitt “jobb” 

jag när intervjun genomfördes på deras arbetsplats. Det mest optimala skulle ha 

varit att genomföra alla intervjuer på exakt samma plats, men det var tyvärr 

inte möjligt i denna studie utifrån de förutsättningarna som fanns. 

 

Informanterna hade i direkt anslutning till intervjun blivit informerade om 

intervjuns syfte och upplägg, samt att de har fått vetskap och lämnat samtycke 

till inspelning etc. (se bilaga 2). Vi valde att spela in för att kunna lyssna på 

intervjun upprepade gånger, dels i transkriberings syfte men även för att kunna 

lyssna och lägga märke till diverse andra viktiga inspel som vi kanske inte haft 

möjlighet att anteckna under intervjuns gång (Ahrne & Svensson 2011, s. 53). 

Frågebatteriet bestod av 30 grundläggandefrågor som var indelade i fem olika 

teman (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 147-149): introduktionsfrågor, om 

bostadsområdet, om uppförandet av Attefallshusen, om Attefallshusens 

utformning, samt om kontakter med de boende i dessa. Sedan användes 

sonderande frågor, vilket innebär att man ställer följdfrågor som öppnar upp för 

djupare undersökning (Kvale & Brinkmann 2014, s. 177). Detta för att 

komplettera datainsamlingen med frågor som var relevanta för vår studie. Ett 

tema i taget avverkades tills det temat ansågs uttömt och vi gick då vidare till 

nästa tema. Slutligen av varje tema använde vi oss av tolkande frågor, vilket 

innebär att vi formulerade om ett svar som informanten sa, för att klargöra om 

några oklarheter uppstått och att svaret var korrekt förstått av forskaren (Kvale 

& Brinkmann 2014, ss. 177-178). I slutet av intervjun frågade vi också om 

informanten hade något att tillägga. Detta för att ytterligare försäkra oss om att 
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informanten hade fått säga allt hen ville berätta. Samtliga intervjuer varade 

mellan 35 – 60 minuter, den genomsnittliga tiden var cirka 45 minuter.  

 

Genom att anteckna centrala fraser, stödord och begrepp så går det att återställa 

samtalet om inspelningen, mot all förmodan, skulle fallera (Ahrne & Svensson 

2011, s. 53). En av oss var i huvudsak ansvarig för att ställa frågorna under 

intervjuerna medan den andra antecknade. Denna uppdelning bestod under alla 

intervjuer och vi genomförde. Vi gjorde uppdelningen för att försäkra oss om 

att ingen av frågorna skulle missas, samt att den som antecknade då kunde 

“släppa” ansvaret för intervjun och istället koncentrera sig på att skriva ned 

nyckelfraser och uppmärksamma saker av vikt. 

 

Alla intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till att intervjun ägt rum 

och all information anonymiserades även i samband med detta. Informanterna 

benämns med siffror för att säkra att ingen kan förstå vilka dem är, även 

gatunamn som nämndes under intervjun togs bort och benämndes med “X” för 

att säkerställa informanternas anonymitet. Det är till fördel att vi själva utfört 

både intervjun samt transkriberingen, då detta minskar risken för missförstånd 

och att vi hade lättare för att förstå sammanhanget (Ahrne & Svensson 2011, s. 

55). 

 

5.5 Analys av intervjuerna 
 

Efter att vi transkriberat intervjuerna var meningscentrering det analysverktyg 

som vi valde att använda oss utav (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 245).  

Anledningen till att vi valde detta analysverktyg är för att vi lätt ville få en 

helhetssyn samt göra långa uttalanden till mer korta formuleringar där 

huvudinnebörden var densamma (Kvale & Brinkmann 2014, ss.245-246). 

Innan vi påbörjade meningscentreringen, läste vi igenom transkriberingarna var 

för sig och markerade, vad vi ansåg var, viktiga meningar och citat. Detta för 
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att sedan sammanställa meningarna och/eller citaten gemensamt, och se om vi 

lagt märke till samma saker.  När vi väl jämförde våra transkriberingar var de 

nästintill identiska vilket gjorde att det gick lätt att sammanställa ett 

gemensamt dokument. Vi sorterade tillsammans sedan in centrala och viktiga 

meningar/citat i kategorier.  

 

När kategoriseringen var gjord, tematiserade vi uttalandena. Våra teman blev 

bostadsområdet, egen vinning, integration, uppfattning av protesterna, 

Attefallshusen och dess boenden, åsikt, kontakt med grannar och trivsel och 

rädsla. Därefter ställde vi frågor utifrån dessa teman och studiens syfte för att 

till sist sätta ihop detta till ett resultat som besvarade våra frågeställningar. 

Dessa steg som vi har genomfört följde de steg Kvale & Brinkmann (2014, s. 

247) förespråkar användningen av vid meningscentrering som analysmetod.  

 

 

5.6 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av triangulering för att få en mer mångfacetterad bild av det 

fenomen vi studerar. Enkäterna bidrar med resultat som representerar en större 

population. Den kvalitativa forskningen bidrar till en mer djupgående analys 

för studien. Att enbart använda kvantitativa metoder hade inte gjort det möjligt 

att djupgående studera våra frågeställningar.  

Vi valde denna konstellation med åtanke att enkätmaterialet fanns att tillgå och 

den kvalitativa undersökningen utgjorde ett utmärkt komplement till detta. 

Vilket möjliggjorde för, det vi ansåg, det mest passande metodvalen för vår 

avsikt med studien. Vi har övervägt att kombinera med andra metoder så som 

fallstudier eller dokumentstudier etc., men avfärdat detta då det inte hade 

bidragit till att besvara våra frågeställningar på ett tillfredställande vis.  

Människor som deltar i både enkätstudier och intervjustudier kan tolka frågor 

olika, och det gäller både för enkätfrågor och intervjufrågor. Inom den 
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kvalitativa forskningen finns också något som kallas för intervjuareffekt. Detta 

begrepp innebär att den som intervjuar kan påverka informanten, och även att 

informanten kan påverka forskaren (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 

105; Kvale & Brinkmann 2014, s. 111). Dessa aspekter medför att forskaren, 

men även läsaren av studien, bör tolka både de kvalitativa och kvantitativa 

resultaten med kritiska ögon. Detta är viktigt att ha i åtanke när det kommer till 

studiens validitet och reliabilitet, något vi kommer att diskutera i kommande 

avsnitt. 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Att en studie har god validitet menas med att studien mäter det som forskaren 

har velat undersöka, hur väl de frågor vi ställt stämmer överens med det vi är 

ute efter att undersöka. Reliabilitet å sin sida beskriver den tillförlitlighet 

resultatet för studien har. Om studien har god reliabilitet kan studiens resultat 

uppnås med samma tillvägagångssätt av en annan forskare, vilket då betyder att 

studien har god tillförlitlighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 104 

& Kvale & Brinkmann 2014, s. 295).  

 

Vi utgår från frågan ”Östersundshem har byggt Attefallshus i ditt 

bostadsområde. Vad tycker du om det?” i enkäten för att sedan undersöka vad 

det är som kan ligga till grund för, eller påverka den inställning som de 

svarande uppgett. Vi anser att validiteten i detta fall är hög, då vi undersöker 

och frågar efter det som vår forskningsfråga ska besvara. I den kvantitativa 

delen har vi även valt att vara noggranna med att redogöra för de omkodningar 

som gjorts (se bilaga), detta med hänsyn till att replikerbarheten till studien ska 

vara möjlig. Detta påverkar vår studies reliabilitet till det bättre (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen 2010, s. 104). 

 

Begreppen validitet och reliabilitet är inte riktigt lika lätta att applicera på 

kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 274). Det kan konstateras att 
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det är svårare uppnå en god reliabilitet, eftersom att intervjuns struktur ger 

utrymme för följdfrågor vilket gör det svårare att exakt replikera intervjun. 

Eftersom att den kvalitativa intervjustudien är beroende av forskarens egna 

tolkning blir resultatet av studien subjektiv. Detta medför svårigheter att veta 

om forskaren mätt det som är avsett att mätas. Vi bedömer dock att vi har 

försökt att vara transparenta med våra tillvägagångssätt, och därefter försökt att 

gå in i studien med ett öppet sinne, därför har vi tolkat studiens validitet som 

god efter de förutsättningarna en kvalitativ studie ger.  

 

5.8 Etik 
 

Det finns etiska krav som forskaren måste ta hänsyn till, både gentemot 

informanterna och forskningens genomförande och inriktning. Det kallas för 

forskningsetik och omfattar allstå de frågor som har med relationen mellan 

forskaren och etiken att göra. I vissa fall skiljs forskningsetiken åt med 

forskaretiken. Då delar man upp de etiska övervägandena i de frågor som berör 

dem som medverkar i forskningen (forskningsetik) och de frågor som berör 

forskarens ansvar till sin forskning så som forskningssamhället (forskaretik). 

(Vetenskapsrådet 2017 s. 12) 

 

“Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan 

utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid 

etikprövningen, Människors välfärd skall ges företräde framför 

samhällets och vetenskapens behov.“ (Ahrne & Svensson 2011, s. 

31) 

 

Vi har tagit hänsyn till det som sägs i citatet ovan. Framförallt så har vi tagit 

hänsyn till att informanterna själva fått välja plats för intervju, så att de ska 

känna sig bekväma med situationen (Ahrne & Svensson 2011, s. 54). Vi har 

varit noga med att informera både om vår roll, och uppsatsens syfte men även 
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det övergripande forskningsprojektets syfte (Ahrne & Svensson 2011, s. 53). 

Vi har anonymiserat informanterna av etiska skäl när transkriberingen av 

materialet genomfördes (Ahrne & Svensson 2011, s. 55). Informanterna har ä 

ven fått lämna sitt samtycke (se bilaga 4), innan intervjun tog vid, till att de:  

 Har informerats om projektet, fått tillfälle att ställa frågor om det och 

fått dem besvarade. 

  Har fått information om att intervjuerna spelas in och kommer att 

skrivas ut. 

 Har fått information om att de inspelade intervjuerna och de utskrivna 

intervjuerna kommer förfaras i ett låst utrymme som bara de deltagande 

forskarna har tillgång till. 

 Har fått information om att vid rapportering av intervjuerna kommer det 

som sagts under intervjuerna vara anonymiserad. 

 Har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst, och utan särskild förklaring har rätt att avbryta. 

 Att de samtycker till att delta i projektet. 

 

Kvale & Brinkmann (2014, ss. 107-108) rekommendationer om vad ett 

informerat samtycke bör innehålla är; Forskaren ska informera om vad det 

allmänna syftet är med studien, att deltagandet är frivilligt i projektet och har 

rätt att avbryta när som helst under studiens gång samt vilka som kommer ha 

tillgång till intervjuerna Detta anser vi vårt samtyckesformulär innehåller, och 

därför menar vi att det lever upp till de rekommendationer som Kvale & 

Brinkmann har angående det etiska förhållningssättet i ett informerat samtycke.   

 

Eftersom vår studie till del består av kvalitativ forskning är forskarens roll 

extra viktig då studien får en subjektiv tolkning (Ahrne & Svensson 2011, ss. 

96-98). Detta medför ett krav på forskaren att vara noga med etiken, dels för att 

legitimiteten i studien ska hålla ett bra mått, men framförallt för att säkra 

informanternas integritet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). Vi anser också det 
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inte är tillräckligt att enbart att ta hänsyn till de regler (deontologiska) som 

finns utan vi måste göra det som gynnar det goda handlandet (teleologisk) 

gentemot forskningen och våra informanter (Ahrne & Svensson 2011, ss. 30-31) 
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6 Resultat och analys 

6.1 Kvantitativ resultat och analys av enkätmaterial 

 

 

Tabell 1: Tabell över respondenters åsikter om byggandet av Attefallshus. Det exakta 

antalet svarande per svarsalternativ redovisas på den lodräta axeln. Andelen som valt 

varje svarsalternativ redovisas i procent.  

 

Vi har valt att redovisa fördelningen av resultatet på frågan om vad 

respondenterna anser om byggandet av Attefallshus i deras område grafiskt via 

ett stapeldiagram (Tabell 1), då detta illustrerar svarsfrekvensen på ett tydligt 

vis (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 45). Tabellen visar ganska 

tydligt att de allra flesta svarande, 96 stycken eller 40,5%, ansåg att byggandet 

av Attefallshusen varken var positivt eller negativt. 54 personer, 22.8%, 

relaterade till Attefallshusen som något positivt medan 83 personer, 35%, 

ansåg att Attefallshusen var något negativt. Totalt svarade 233 personer på 

frågan och fyra svar registrerades som bortfall.  De allra flesta av de som 

deltog i enkätundersökningen anser alltså inte att Attefallshusen är något 

negativt. 63.3% ansåg att Attefallshusen var varken eller, eller positivt inställd. 

Men det är fortfarande mer än en tredjedel, 35%, som anser att Attefallshusen 

är något negativt. 
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Tabell 2: Tabellen illustrerar hur många (i antal) respondenter som deltagit, samt hur 

många enkätutskick som gjorts, i studien uppdelat på de olika bostadsområdena.  

 

 

Tabell 2 illustrerar antalet svarande per bostadsområde, och vi kan exempelvis 

se att boende nära Jämtkraft Arena motsvarar 4,6% av det totala antalet som 

har deltagit i undersökningen, medan svarande från Valla representerar 33.3%. 

Det visar på att det inte är jämlik svarsfördelning från bostadsområdena. 

Samtidigt måste hänsyn tas till antal enkätutskick i respektive område. I 

tabellen går det tydligt framläsa en relativ hög svarsfrekvens (11 stycken) från 

Jämtkraft Arena med hänsyn till antal utskick som har gjorts (23 stycken), 

jämfört med Valla där 187 utskick gjordes och 79 stycken responderade. Antal 

utskick är beroende på antal boenden i området, och alltså ingen som går att 

styra över. I Valla finns såväl bostadsrätter, villor som hyresrätter, medan det i 

Jämtkraft Arena enbart står uppställda villor (förutom Attefallshusen). 
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6.2 Chi2-analyser 

 

Tabell 3  Åsikt om uppförande av Attefallshus    

  Positiv Negativ  

Bostadsområde   4,528* 

 Valla 20(37.0) 34(63.0)  

 Jämtkraft arena 4(50.0) 4(50.0)  

 Blomstergården 7(53.8) 6(46.2)  

 Brunflo 2(16.7) 10(83.3)  

 Körfältet 9(40.9) 13(59.1)  

 Torvalla 12(44.4) 15(55.6)  

Boendeform    6,775* 

 Villa/Radhus 17(45.9) 20(54.1)  

 Bostadsrätt 21(46.7) 24(53.3)  

 Hyresrätt 12(25.0) 36(75.0)  

 Annat 2(66.7)  1(33.3)  

Utbildning   6.286* 

  Högst grundskola  6(27.3)  16(72.7)  

  Högst examen vid gymnasium/folkhögskola  16(32.7)  33(67.3)  

  Studier vid högskola/universitet  19(55.9)  15(44.1)  

  Examen universitet/forskning  9(36.0)  16(64.0)  

Kön   0.462* 

 Kvinna 23(43.4) 30(56.6)  

 Man 30(37.5) 50(62.5)  

Index Åsikt   39.261*** 

 Indexvärde 3 4(50) 4(50)  

 Indexvärde 4 16(94.1) 1(5.9)  

 Indexvärde 5 4(57.1) 3(42.9)  

 Indexvärde 6 3(60) 2(40)  

 Indexvärde 7 3(50) 3(50)  

 Indexvärde 8 0(0) 6(100)  

 Indexvärde 9 0(0) 3(100)  

 Indexvärde 10 0(0) 6(100)  

 Indexvärde 11 3(30) 7(70)  

 Indexvärde 12 0(0) 10(100)  

     

Tabell 3: *p>0,05; **p<0,05; ***p<0,01 
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I tabellen redovisas resultatet av fem olika chi
2
-analyser som vi har utfört. Det 

är enbart resultatet av chi
2
-testet av Indexet Åsikt som är signifikant, de andra 

resultaten är inte signifikanta utan redovisas för att synliggöra att flera tester är 

utförda. Dessa tester visar enbart på att de endast är Indexet Åsikt som är 

tillförlitligt. Det visar att det finns skillnader gällande åsikten gentemot 

Attefallshusen om man ser till inställningen mot invandring. Resultaten visar 

att de respondenter som uppmätt en hög negativ inställning till invandring har 

även i högre grad en negativ inställning gentemot Attefallshusen. 

 

Ett chi
2
-test av indexet socioekonomiska faktorer har även testats men kunde 

inte, av tekniska skäl, redovisas i tabellen. Chi
2
-testet av det indexet heller inte 

signifikant med en risk på 17.6% att slumpen gett upphov till det angivna 

resultatet och det kritiska chi
2-

-värdet 72.321. 

 

Resultatet från Cronbach`s alpha testerna av indexet åsikt visade på ett uppmätt 

värde av 0.869 och socioekonomiska indexet 0.735 vilket visar på att våra 

variabler i indexen är inbördes korrelerade.  Vilket visar på att värden från 

indexen inte ger ett missvisande resultat.  

 

6.3 Resultat och analys av kvalitativa intervjuer 

 

I denna del presenterar vi resultat och analys under tre olika rubriker, för att 

sedan sammanfatta resultaten på våra frågeställningar under en fjärde rubrik.  

 

6.3.1 Tillhörighet & kategorisering  

 

Innan Attefallshusen upprättades i våra informanters bostadsområden uppstod 

det reaktioner och tankar om hur det skulle bli. En förändring skulle ske i deras 

närområde och denna förändring yttrade sig på olika sätt. Nedan kommer vi 
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presentera några citat som beskriver hur förändringen uppfattades av de 

boendena.   

 

Informant 2 beskriver sina grannars reaktioner: ” Som i vårat 

område här, man har investerat i ett boende man har byggt och ”Nu 

är det här våran trygga sfär”, så kommer de som små nålstick och 

stör på nåt sätt”.  

 

Vår tolkning av Mallett (2004, ss. 63,66 & 70-72) är att hemmet har en stor 

betydelse för känslan av säkerhet för individer, och förändringar kan medföra 

en osäkerhet som kan hota den upplevda känslan av säkerhet. På så vis ser vi 

hur förändringar kan ses som en risk för den enskilda individen. Även platser, 

som inte har med själva huset att göra, så som ens favoritfåtölj etc., har stor 

betydelse när det gäller tillhörighetskänslan (Gieryn 2000, s. 481; Yuval-Davis 

2006, s.197). Detta beskriver informant 2 i citatet ovan. Hen beskriver egna 

uppfattningar om sina grannars reaktioner var att byggandet av Attefallshusen 

var som “små nålstick”. Informanten beskrev deras område som boendenas 

trygga sfär, och förändringen som Attefallshusen skulle medföra kommer och 

stör detta, och därmed gav det en känslomässig reaktion (Devine-Wright 2009, 

ss. 428-429; Petrova 2015, ss. 1281-1282). De ”små nålsticken” som informant 

2 beskriver, kan tolkas som att hen anser att Attefallshusen stör den symboliska 

sfären som området har byggt upp, vilket kan göra att grannarna tycker att den 

symboliska bilden som de har av bostadsområdet förstörs och deras personliga 

identitet blir därmed hotad (Devine-Wright 2009, s. 434). I och med den 

förändringen som sker, som hotar sfären och den symboliska bilden, kan 

tillhörigheten rubbas. Vilket kan förklara varför individer ställer sig negativ 

inför en förändring. 

 

 

Informant 2 beskriver området: ” ... startade en sån här Facebook 

grupp i kvarteret och då vart de en jäkla aktivitet i 

Facebookgruppen… Det verkar som i den där Facebookgruppen att 
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de blev ett jävla liv om det där. Det slutade med att det blev ganska 

polariserat i området… Så var det några som tog ställning för och 

några tog ställning emot ...”  

 

Likt den process som Devine-Wright (2009, ss. 432-433) beskriver i sin artikel 

om hur en individ reagerar när hen blir medveten och förstår en förändring 

stämmer citaten ovan in på den teoretiska beskrivningen. Efter att grannarna 

blev medvetna om denna förändring (att Attefallshusen skulle byggas i området) 

blev det rätt snabbt en debatt om ämnet i deras områdesgemensamma 

Facebookgrupp. Detta ledde till att vissa av grannarna först diskuterade för att 

skapa förståelse, för att sedan tolka och ta ställning vad hen tycker om 

förändringen. Detta resulterade i att det blev, som informanten beskrev, 

polariserat i området. 

 

En av anledningarna, tänker vi, att reaktionerna blev så starka i just detta 

område är för att förändringar i hemmiljön kan förstöra den bild individen har- 

och vill ge andra om sig själv (Mallett 2004, s. 82). Informant 2 beskrev sitt 

bostadsområde som: ”...ett helt nytt bostadsområde… Det är ett litet homogent 

område, lite läkare och tjänstemän…” 

Området beskrivs alltså som en homogen plats, där de som bor har en tydlig 

roll som medför en social status, och på så vis tänker vi att reaktionerna 

förstärks i och med att “Attefallshusen” inte “passar in” i deras gemenskap. 

Genom att identiteten, den känslomässiga anknytningen, ideologier och 

värderingar etc. ger individen en känsla av tillhörighet till en grupp (Gieryn 

2000, s. 479; Yuval-Davids 2006, s. 203-204) och genom olika attribut och 

ställningstaganden blir det ett “vi” och ett “dem” (Lamont & Molnàr 2002, ss. 

168-169). När individen känner en tillhörighet med en viss grupp bildas ett vi, 

och den andra gruppen blir då utanför, en osynlig men ändå tydlig gräns 

existerar då mellan dessa (Gieryn 2000, s. 479; Goffman 2014, ss. 9-10; Jones 

2008, ss. 176-177, 179; Yuval-Davids 2006, ss. 202-205). Bostadsområdet i 
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detta fall är ett “vi” eftersom de som bor där känner tillhörighet till och 

gemenskap med varandra, medan Attefallshusen blir något som inte tillhör. En 

tydlig gräns finns mellan dessa grupper vilket även återfinns i informanternas 

berättelser, till exempel nedan: 

Informant 4: ”Vi här, är en bostadsrättsförening där vi äger våran 

rätt att bo i bostaden och en gemensamhet äger allt vi har här. Och 

de har blivit placerade eller erbjuden en bostad där.” 

Informant 1: ”Jag tycker det är en väldig tydlig gräns…. Det är 

mycket som separerar oss…” 

Nedan kommer vi presentera några citat som beskriver hur informanterna idag 

upplever förändringen i sitt bostadsområde.  

 

Informant 3 ” En sak förstår jag inte. Om det bor människor i alla 

de 20 husen, så är det otroligt lite människor vi har sett. (…) Vi 

trodde de var obebodda länge. Det kanske de var också, för vi såg 

aldrig några. ” 

 

Informanterna beskriver genomgående hur Attefallshusen och boende i dessa, 

idag inte märks av, vilket kan bidra till att husen är lättare att acceptera. 

Eftersom det är ett fysiskt avstånd mellan det ordinarie bostadsbeståndet och 

Attefallshusen så bidrar det till att boende i bostadsområdet inte upplever sin 

tillhörighet eller identitet som ”hotad” (Devine-Wright 2009, s. 434). Den 

acceptans till Attefallshusen som vi upplevde att informanterna beskrev utifrån 

sig själva, men även grannarnas diskussioner, även kan grunda sig i en känsla 

av maktlöshet när det gäller möjligheten att kunna påverka situationen. De 

fysiska byggnaderna är på plats vilket individer antingen kan förlika sig med 

eller välja att flytta därifrån (Devine-Wrights 2009, s. 435; Petrova 2015, ss. 

1281–1282). 
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6.3.2 NIMBY 

Informant 1: ”Jag tycker det är ett fint initiativ, med bostadsbrist 

och sådär. Det kommer mycket nytt folk hit...” 

Samtliga informanter visade på ett positivt förhållningssätt gentemot 

uppbyggandet av Attefallshus i närheten av deras bostadsområde. 

Genomgående för samtliga informanter var att de antingen i sin yrkesroll 

”ansvarade” för människor, eller så var de väl beresta, vilket, anser vi, kan ha 

påverkat deras erfarenhet och vana att interagera med människor i olika 

”situationer” och från olika kulturer. Dessa bakomliggande faktorer tror vi kan 

ha påverkat deras inställning gentemot Attefallshusen till det positiva. 

80% av de som bor i Attefallshusen är nyanlända vilket möjliggör för ganska 

tydliga kategoriseringar och gränsdragningar av vad som är vi och dem, då 

dessa görs utifrån skillnader i såväl kultur som utseende (Goffman 2014, ss. 9-

10; Malkki 1992 s. 25).  

Även fast våra informanter påvisade en positiv inställning gentemot 

Attefallshusen, både när det gäller innan uppförandet och efter, så kunde de 

beskriva sina grannars reaktioner. 

Informant 2 beskriver: ”Det var ju till och med så att de skickade in 

brev, det var ju till och med i ÖP om de här… att huspriserna skulle 

påverkats och så.” 

Citatet ovan beskriver en tydlig NIMBY-reaktion där bostadsområden 

organiserat sig för att framföra sina protester (Devine-Wright 2009, s. 426; 

Takahashi 1997, s. 903). Förutom att enkätundersökningen visade att det 

fortfarande finns de som är negativt inställda till Attefallshusen, 35% (83 

respondenter), har vi inte kunnat finna något i informanternas berättelser som 
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antyder att NIMBY-reaktionerna finns kvar idag. Det har dock framkommit 

ganska tydligt, i både den kvalitativa och kvantitativa analysen, att den 

negativa inställningen individer kände inför Attefallshusen kan förklaras av 

den rädsla människor känner inför att det är en grupp av ”andra” som ska flytta 

in. Resultatet av den kvantitativa undersökningens chi
2
-tester visade 

med accepterat signifikansvärde, att en respondent med högt indexvärde (av 

negativitet) gentemot invandring i högre utsträckning ställde sig negativ 

gentemot Attefallshusen. Den kvalitativa studien har visat på, förutom redan 

ovan nämnda citat, grannars oro som informant 5 uttrycker så här: ”’Nu blir 

min utsikt skymd’ sånt oroade sig folk för. Eller att de ska bli oroligt i området 

— vi som har det så fint här. Det som är så lugnt och skönt, nu kommer det bli 

bråk, stök och musik hela natten” Liknande utsagor kom från informant 2 där 

hen beskriver sina grannars reaktioner: ”… sen var det allmänna 

otrygghetsfaktorer. Stölder, törs man låta barnen gå ute, det bar liksom iväg”. 

Individer har visat på rädsla och oro för hur de tillskrivna attribut de gett till en 

grupp ska ta sig i uttryck. I dessa fall har det handlat om bråk, brottslighet, stök 

och så vidare (Gerdner & Borell 2008, ss. 61, 66, & 76; Giritli-Nygren 2015, ss. 

53-54; Goffman 2014, ss. 9-10; Takahashi 1997, ss. 907-908) Detta visar på 

oro för att den objektiva närmiljön ska förändras/förstöras i och med 

fastighetspriser och ändrat ”utseende” (Petrova 2015, s. 1291), men även en 

rädsla för att den subjektiva upplevelsen av området ska förändras till den grad 

att det inte längre känns tryggt. 

Vi ser det som att man här inte bara tillskriver grupperna vissa attribut, utan 

man tillskriver dem risker och gör dem till riskobjekt (Giritli-Nygren et al., 

2015, ss. 53-54). Nyanlända, unga vuxna och studenter likställs med att det ska 

bli stökigt, bråkigt och så otryggt att man inte kan låta sina barn vistas ute. 

Informant 6 uttrycker sina grannars reaktioner, som vi även tolkar det ovan, 

som: ”…det är den här främlingsrädslan på nåt sätt”. 
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För att återgå till våra informanters egna positiva inställning gentemot 

Attefallshusen så skulle vi vilja tillägga att kanske inte allt handlar om att de 

har en ökad förståelse för andra grupper: 

Informant 2: ”Men så bra, det står hus jättenära. Då kan jag lägga 

ett anbud på dem och flytta dem till min tomt och sen kan nåt av 

mina barn bo där. För de är ju fantastiskt eh... praktiskt designade. 

Grymt boende.” 

Den positiva inställningen handlar kanske inte enbart om individernas ”ökade” 

känsla för vilka som fick ingå i deras samhälles ”vi” och ”dem”. Citatet ovan 

visar på att den egna vinningen, ekonomiskt såväl som socialt, mycket väl kan 

ha påverkat acceptansen till Attefallshusen åt det positiva hållet (Gerdner & 

Borell 2008, ss. 66 & 76; Petrova 2015, ss. 1282-1283). Informant 4 beskriver 

också hur Attefallshusen skulle kunna gynna hens närstående: ”Neeej… Jasså 

är de 80 till nyanlända… Det kändes lite haltande… Såklart är man alltid 

partiskt på nåt vis. Men jag tänker på mitt äldsta barnbarn dåra… skulle ju 

verkligen behöva en bostad, och då tyckte jag 80/20 var dåligt.” 

Informanten ovan var först väldigt positiv till byggandet och hade inga 

problem med vilka grupper som skulle flytta in i Attefallshusen. Detta ändrades 

dock fort då hen blev medveten om vilken fördelning av bostäder som 

tilldelades de olika grupperna, vilket ytterligare förstärker vår tanke om att den 

egna vinningen har kunnat påverka informanternas inställning (Gerdner & 

Borell 2008, ss. 66 & 76; Petrova 2015, ss. 1282-1283). 

6.3.3 Kategorisering  

 

Vi ser hur tillhörigheten samt NIMBY-reaktionerna är tätt sammankopplade 

med gränsdragande och skapandet av vad som är ”vi” och ”dem”, avvikande 

eller normal. Det handlar om såväl yttre attribut som sociala spelregler och 

normer (Devine-Wright 2009, s. 428; Gieryn 2000, s. 465; Goffman 2014, ss. 
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9-10; Lamont & Molnàr 2002, ss. 168-169; Malkki 1992 s. 24-25). Informant 

4, anser vi, beskriver de krockar och problem som kan uppstå längst vägen då 

de sociala reglerna skiljer sig åt: ”…Och de har alltså inte informerat och lärt 

upp dem. De vet inte vad som gäller, det ansvaret har hamnat på oss... Man tar 

ju efter sina föräldrar och så... Det är inte mitt ansvar att ta hela deras 

fostran” 

Informanten beskriver sin oro över att ingen ”lär upp” dessa grupper och att 

detta ansvar inte ska ligga på dem i bostadsområdet. Vi ser hur detta kan skapa 

problem från två håll då de nyinflyttade inte kan ”anta” de sociala spelregler 

som råder, men även att de boende i områdena inte känner sig bekväma med att 

bemöta dessa individer på någon annan nivå än sin egna. Detta anser vi 

utmynnar till ett sorts tillhörighetsproblem, då attityden och ideologin som en 

individ har medför gränser mellan individer, som i detta fall ingen verkar vilja 

(eller kunna) överträda (Goffman 2014, ss.9-10; Yuval-Davids 2006, ss. 203-

204).  

Denna sociala gräns som behöver suddas ut, för att vad som är vi och dem ska 

bli ett oss, försvåras av den placering som Östersundshem har gjort av 

Attefallshusen. Förutom ovan använda uttalande synliggör följande citat också 

det problem vi uppmärksammat. 

Informant 1: ”Jag tycker det är en väldig tydlig gräns. Både 

parkeringshusen och en vanlig parkering och en skog. Det är 

mycket som separerar oss. (…) Nu är det väldigt tydligt att de är 

här, och vi är där(…) Är vi grannar eller vad är vi för nåt?”  

Informant 2: ”Och om det nu skulle vara en homogen grupp som 

bor där så kanske det skulle vara bra att göra mindre och placera ut 

dem på fler ställen om det nu är integration man är ute efter, så det 

inte blir ett eget samhälle i samhället.” 
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Det blir här tydligt att de nya grannarna i Attefallshusen inte blir ens nya 

”riktiga” grannar. Det finns inte enbart en symbolisk gräns mellan dessa 

grupper utan de beskriver tydligt hur bostadsområdet och Attefallshusen fysiskt 

skiljs åt (Devine-Wright 2009, s. 428; Gieryn 2000, s. 465; Malkki 1992, s. 

24). Detta försvårar en process där nyanlända och boende ska interagera med 

varandra, och alltså den anpassning som behövs för att sociala koder ska kunna 

läras ut och bli förstådda. Gränsdragningen av vad som är vi och dem 

förtydligas ytterligare av Attefallshusens placering och olikheterna förtydligas 

av vad som är vi och vad som är dem, vilket leder till ökad segregation mellan 

bostadsområdena och Attefallshusen. 
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6.4 Sammanfattning 

 

I detta avsnitt sammanfattar vi våra resultat som också utgör svar på våra 

frågeställningar.  

 

Vår slutsats blir, att vid en förändring spelar tillhörigheten en betydande roll, 

medan att efter att förändringen ägt rum behöver det inte längre vara något som 

hotar individens tillhörighet. Resultatet av informanternas beskrivning visar på 

att Attefallshusen inte är en del av deras bostadsområde, de varken syns, hörs 

eller hör till. Det går därav inte att säga utifrån vår kvalitativa undersökning att 

tillhörigheten har betydelse för den relation invånarna har till Attefallshusen 

idag. 

Dock visar den kvantitativa undersökningen att 35% av de svarande, 83 

respondenter uppger en negativ inställning till byggandet av Attefallshusen i 

deras bostadsområde idag. Detta talar för att tillhörighet visst kan ha betydelse 

för relationen idag. Resultaten från Chi
2
-testerna talar för att den negativa 

inställningen gentemot Attefallshusen påverkas/har ett samband av/mellan 

respondenternas negativa inställning gentemot invandring. Det här kan ha att 

göra med att känslan av tillhörigheten till nyanlända inte existerar. Individernas 

från “grunden” negativa inställning gentemot denna grupp kan ha påverkat 

deras förhållningssätt. Vi tolkar vårt resultat som att den negativa inställningen 

mot invandring kanske inte kan relateras till ett NIMBY-fenomen, utan den 

negativa inställningen visar snarare på att respondenterna, samt informanternas 

beskrivning om bostadsområdenas reaktioner, inte vill ha invandrare i 

huvudtaget. Det handlar alltså inte bara om att de inte vill ha invandrare i sitt 

eget område.  

Informanternas redogörelse för hur bostadsområden och Attefallshusen skiljs 

åt, att det finns en tydlig gräns mellan ”vi” och ”dem”, har påverkat 

interaktionen till den grad att den knappt existerar och därav kan ingen friktion 
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i möten heller uppstå. Men kategoriseringen av vad som är ”vi” och ”dem” 

anser vi kan ha påverkat respondenternas inställning. Gränsen är alltså dels det 

som gör att friktioner mellan grupperna uppstår, eftersom de inte har något 

med varandra att göra. Samtidigt så är gränsen av vad som är vi och dem det 

som kan skapa negativa inställningar. 

7 Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur människor i berörda bostadsområden i 

Östersund tänker om uppförandet av Attefallshusen samt och se hur fenomenet 

NIMBY var kopplat till uppförandet av Attefallshusen. Vi har, i vår studie 

undersökt hur NIMBY reaktionerna ser ut även efter att Attefallshusen har 

byggts.  

 

Våra informanter ingick inte i en helt homogen grupp då det finns en spridning 

avseende kön, ålder och bostadsområden. Alla utom en respondent ägde sin 

bostad och samtliga var antingen förvärvsarbetande eller ålderspensionärer. En 

annan fördelning av spridningen kanske skulle ha bidragit till att resultaten sett 

annorlunda ut.  Även fast svarsfrekvensen är ungefär lika i alla områden kan 

antal utskicka, tänker vi, påverka hur resultatet blev. I området där det få 

utskick, exempelvis i Valla (23 stycken), kan det finnas mindre variation i 

åsikterna vilket kan bidrar till att endast några åsikter blir synliggjorda.  

 

Vi ser också hur vår studies resultat kan ha vinklas utifrån att de som deltagit i 

intervjuerna haft en positiv inställning till Attefallshusen. De som är negativt 

inställda kanske har valt att inte delta i en uppföljande studie. Detta med tanke 

på att det kvantitativa resultatet speglar uppkomsten av NIMBY-reaktionerna 

till negativa inställningar mot invandring. Eftersom invandring kan anses som 

ett känsligt ämne som individer inte vill tala högt om, i alla fall de inte är med 

andra som inte är likasinnade. Detta innebar att vi endast fick en grupp som var 

representerad. Vi antar att resultatet hade blivit annorlunda om både 
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respondenter med negativa och positiva attityder till Attefallshusen hade varit 

representerade i den kvalitativa studien.   

 

Kopplingen till tillhörighet kan förklara en del av varför vi inte återfinner spår 

idag av NIMBY-reaktioner i våra informanters berättelse. Samtidigt har det 

kvantitativa resultatet visat att negativa inställningar gentemot Attefallshusen 

existerar men våra resultat antyder att problemet inte handlar om 

Attefallshusen i sig, utan det är människor som i högre grad är emot invandring 

som är emot Attefallshusen. Detta anser vi kan bidra med en bild av hur 

NIMBY-reaktionerna kan utvecklas över tid, genom att vi visat på hur det såg 

ut men även hur det ter sig idag, och även tänkbara förklaringar till hur 

reaktionerna uppstått. 

Att kategorisera, har visat sig i denna studie, är en viktig del för hur vi ska 

kunna förstå den omgivning eller den värld vi lever i. Vi har tolkat det som att 

problemen skapas i hur hårt vi drar gränsen mellan vad som är vi eller dem, 

vem får tillhörighet till gruppen eller inte. Våra informanters vana, tror vi, 

bidrar med att även fast det finns ett vi och dem i deras möte med människor 

från andra kulturer, så handlar detta vi och dem om gränser mellan yrkesroller 

och andra liknande tillhörighetskategorier. Vi tänker att det inte uppstår lika 

starka gränser mellan vi och dem, som svensk eller ej, vilka som hör hemma 

eller inte, som det kanske gör för deras grannar som inte bär på liknande 

erfarenheter (Gieryn 2000, s. 479; Goffman 2014, ss. 9-10; Jones 2008, ss. 

176-177, 179). 

Vår studies resultat begränsas av det begränsade geografiska område den är 

utförd i, samt det relativt låga antal deltagare i både intervjuer och 

enkätundersökning (bortfall på många individer som upplevde varken eller). 

Samtidigt ger resultatet en bild av den samtid som den existerat i. 
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7.1 Förslag till framtida forskning 

 

Vad vi skulle tycka vara intressant att fortsätta undersöka är hur de boende i 

Attefallshusen uppfattar grannarnas reaktioner, samt hur de upplever det är att 

faktiskt bo i husen. Om de upplever sig ha blivit påverkade av de protester som 

skedde och hur mottaget faktisk t har varit. Det är viktigt, anser vi, att få båda 

sidorna av historien. De som bor i Attefallshusen kanske skulle kunna ge en 

bild av vad och hur de har upplevt situationen vilket hade kunna resultera i en 

mer fulländad bild av situationen. Att bara studera en “sida” är som att berätta 

halva sagan, fler tendenser till NIMBY-reaktioner, tillhörighetsaspekter och 

”vi” och ”dem” skulle kunna synliggöras på så vis. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Omkodade variabler  

 

1. Östersundshem har byggt Attefallshus i ditt område. Vad tycker du om det? 

ATTEFALL 

Mycket bra                     1 1  

Ganska bra                      2 2 

Varken bra eller dåligt    3 System missing 

Ganska dåligt                  4 3 

Mycket dåligt                 5 4 

 

 

Index Åsikt gentemot invandrare består av: 

 

29. Vilken är din åsikt om att Ta emot färre flyktingar i Sverige? 

 

FärreFlyktingar 

Mycket bra förslag                       1 4  

Ganska bra förslag                       2 3 

Varken bra eller dåligt förslag     3         Systemmissing 

Ganska dåligt förslag                   4 2  

Mycket dåligt förslag                   5 1 

 

32. Hur väl anser du att följande påstående stämmer överens med dina åsikter? 

Invandring utgör ett hot mot svenskt kultur och svenska värden. 

 

HOTMOT 

Helt riktigt               1 4  

Delvis riktigt           2 3 

Delvis felaktigt       3 2 

Helt felaktigt           4 1 
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Ingen uppfattning    5 System missing 

 

37. Hur väl anser du att följande påstående stämmer överens med dina åsikter? 

Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som vill stoppa invandringen i 

Sverige. 

 

Helt riktigt                  1 4   

Delvis riktigt              2 3 

Delvis felaktigt           3 2 

Helt felaktigt              4 1 

Ingen uppfattning       5 System missing 

 

Index Socioekonomiska faktorer består av: 

 

 

25. Vilken skolutbildning har du? Om du ännu inte avslutat din utbildning, 

markera den du genomgår för närvarande. 

 

Skola101 

Ej fullgjort grundskola                                1 1 

Grundskola                                                  2 1 

Studier vid gymnasium                               3 2 

Examen från gymnasium                            4 2 

Eftergymnasial utbildning                          5 3 

Studier vid högskola/universitet                 6 3 

Examen från högskola/universitet              7 4 

Studier/examen från forskarutbildning       8 4 

 

21. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående 

alternativ stämmer bäst in? 

 

(HEMSITT) 

Arbetarhem                         1  2 



51 

 

Jordbrukarhem                    2 1 

Tjänstemannahem               3 3 

Högre tjänstemannahem     4 5 

Företagarhem                      5 4 

 

26. Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga 

personer i ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)? 

 

Ink2100 

100 000 eller mindre           1 1 

101 000 – 200 000               2 1 

201 000 – 300 000               3 2 

301 000 – 400 000               4 2 

401 000 – 500 000               5 3 

501 000 – 600 000               6 3 

601 000 – 700 000               7 4 

701 000 – 800 000               8 4 

801 000 – 900 000               9 5 

901 000 – 1 000 000         10 5 

1 001 000 – 1 100 000      11 6 

Mer än 1 101 000               12 6 

 

 

23. Hur bor du för närvarande? 

 

Boende101 

Villa radhus                               1 4 

Bostadsrätt i flerbostadshus      2 3 

Hyresrätt i flerbostadshus         3 2 

Annat boende                            4 1 
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20. Vilken typ av de här grupperna tillhör du för närvarande? 

 

Jobb101 

Förvärvsarbetare(sjukskriven/föräldraledig)       1     6  

 Arbetslös                                                             2 2 

Ålderspensionär/avtalspensionär                         3 5 

Har arbete i arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller 

arbetsmarknadsutbildning                                   4 

 

1 

Har sjukersättning eller aktivitetsersättning        5 3 

Studerande                                                           6 4 

Annat:                                                                  7 System missing  
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9.2 Bilaga 2- Informationsformulär 

 

 

  

 

Projektet Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till 

Europas glesa bygder 

Bakgrund och syfte 

Mittuniversitetet bedriver under 2016-2019 projektet Hållbart Samhällsbyggande: 

Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder som är finansierat av den 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med detta projekt är att aktivt och i 

samarbete med bygg- och fastighetsföretag, brukare/boende och offentliga 

organisationer bidra till ett hållbart samhällsbyggande i mellersta Norrland genom att 

sammanföra höga krav på hållbarhet med en effektiv byggprocess och samverkan 

mellan aktörerna i processens olika skeden.  

I ett av projektets delprojekt undersöks Östersundshems arbete med s.k. Attefallshus 

som uppförs på flera håll i kommunen. Som en uppföljning till en enkät som 

genomförts under tiden december 2017 till februari 2018 gör vi intervjuer med 

människor som är bosatta intill Attefallshusen för att ställa frågor om erfarenheter, 

åsikter och tankar om att bo i närheten av Attefallshusen. Materialet av dessa 

intervjuer sammanställs och analyseras av en forskargrupp på Mittuniversitetet.  

Förfrågan om deltagande? 

Du har själv uppgett att du är intresserad av att vara med på en intervju, men vi har 

också försökt sett till att de som intervjuas sammantaget speglar olika erfarenheter. 

Hur går studien till? 

Du väljer själv om du vill delta i studien. Vill du det innebär det att en forskare eller 

studenter under handledning av en forskare håller en enskild intervju med dig. Varje 

intervju tar ca 60 minuter. Tid och plats för intervjun kommer du och forskaren 

tillsammans överens om.  Samtalet spelas in på digital diktafon och skrivs sedan ut. 

Det kan hända att vi återkommer till dig för att be om eventuella förtydliganden eller 

kontrollera att vi har uppfattat det du sagt på rätt sätt.  

Vilka är riskerna? 

Intervjuerna skulle kunna beröra frågor som du uppfattar som obehagliga eller svåra 

och kunna väcka minnen som uppfattas som obehagliga. Du kan själv välja att inte 

besvara vissa frågor eller att avbryta intervjun om du så önskar utan några negativa 

följder. Vi kommer inte att ställa frågor som vi tror kan uppfattas som obehagliga eller 

integritetskränkande. Om du själv berör den typen av resonemang kommer vi inte 

ställa några uppföljande frågor.  
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Finns det några fördelar? 

Intervjun kan också upplevas som stärkande för dig eftersom du delar med dig av 

värdefull kunskap och erfarenheter. Resultaten av undersökningen kan användas för 

utvärdera nya boendeformer och på så vis ligga till grund för potentiella förbättringar 

för grupper som har en särskilt utsatt situation på bostadsmarknaden. 

Hantering av data och sekretets 

Allt deltagandet är frivilligt. Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Dina svar och resultat kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjuerna kommer att spelas in på digital diktafon men ej innehålla information om 

vem du är. Intervjuerna kommer att skrivas ut av en person som inte har någon 

anknytning till de informanter som deltar. Utskrivna och inspelade intervjuer kommer 

att förvaras i säkerhetsskåp på Avdelningen för Samhällsvetenskap, på 

Mittuniversitetet i Östersund. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 

kontaktperson är Gustav Lidén. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultaten från projektet kommer att kommuniceras och spridas via seminarier. 

Studiens resultat kommer att sammanställas i en rapport som blir tillgänglig via bland 

annat Mittuniversitetet. Materialet kommer därutöver ligga till grund för 

vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga texter. 

Frivillighet 

Deltagande i projektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta ditt deltagande. Om du väljer att avbryta raderas samtligt material som 

relaterar till dig om du så önskar.  

Ansvariga 

Ansvarig forskare är: Gustav Lidén Avdelningen för Samhällsvetenskap, 

Mittuniversitetet. Telefon: 010-142 89 26. E-post: gustav.liden@miun.se.  Övriga 

deltagande forskare är Minna Lundgren, samt studenterna Louise Halvarsson och 

Kjerstin Svärdby.  

 

 

 

 

  

mailto:gustav.liden@miun.se
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9.3 Bilaga 3- Intervjuguide 

 

Intervjuguide: Projektet Hållbart Samhällsbyggande: Från 

mellersta Norrland till Europas glesa bygder 

Intervjuer med närboende 

Intervjutillfället inleds med att forskaren presenterar sig och syftet med intervjun. 

Därefter informeras intervjupersonen om att intervjun spelas in och att 

ljudupptagningen förvaras så att enbart forskarna har tillgång till den. Forskarna 

berättar att deltagaren kan avbryta intervjun om och när hon så önskar utan att ange 

skäl eller att det medför några negativa konsekvenser. Det som tas upp under 

intervjun kommer enbart att användas i forskning och forskarna delar inte med sig av 

information om deltagaren till utomstående. Intervjupersonen får informationsbrevet i 

pappersform och får möjlighet att läsa igenom det ännu en gång innan intervjun 

startar. Dessutom ombeds deltagaren att skriva under ett samtyckesdokument. 

Intervjuerna kommer att genomföras som ett samtal utifrån ett antal löst hållna teman 

där avsikten är att informanterna ska få fritt berätta vad de själva anser vara viktigt att 

förmedla. Nedan följer en förteckning över de teman som intervjuerna kommer att 

förhålla sig till. Till varje tema anges exempelfrågor. 

 

Intro Kan du berätta lite kort om du själv, vad 

du arbetar/arbetat med, samt om din 

umgängeskrets? 

 Hur länge har du bott i Jämtland? 

 

Om bostadsområdet Kan du beskriva ditt bostadsområde?  

Vilka är det som bor här?  

Hur länge har du bott i det här området?  

Kan du beskriva hur trivseln i området är? 

Kan du beskriva kontakten du har med 

dina grannar? 

Upplever du att det är ett tryggt och 

säkert område? 

Är trygghet och säkerhet något som du 

upplever har förändrats över tid? I så fall, 

vad tänker du att det beror på?  

 

Om uppförandet av Attefallshusen Östersundshem har byggt Attefallshus i 

närområdet, kan du berätta lite mer vad 

du tycker om det? 

 Hur tycker du att husen passar in i 

området? 
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 Vilka fördelar tycker du att det finns med 

Attefallshusen? 

Vilka nackdelar tycker du att det finns? 

Vilken information har du fått om 

Attefallshusen?  

Har du fått information före, under eller 

efter byggandet? 

Vilken information hade du velat ha? 

Vilka möjligheter upplever du att det har 

funnits att ställa frågor om uppförandet 

av Attefallshusen?  

Har du yttrat dig till Östersundshem när 

det gäller byggandet av husen? 

Tycker du att du borde ha fått komma till 

tals?  

 

Om Attefallshusens utformning Har du varit in i något av Attefallshusen? 

   Vad tycker du om husens utformning? 

Hur ser du på att husen är byggda med 

temporära bygglov? 

Vad tycker du att marken ska användas 

till när byggloven går ut? 

Har ditt förhållande till Attefallshusen 

förändrats över tid? 

 

Kontakter med boende Kan du beskriva vilken kontakt du har 

med dem som bor i Attefallshusen? 

 Vilken kontakt önskar du ha med dem 

som bor i Attefallshusen? 

Vet du vilka det är som bor i 

Attefallshusen idag? 

Känner du till att fördelningen i stort är 

80% nyanlända och 20% studenter och 

ungdomar som har svårt att komma in på 

bostadsmarknaden? 

 Har du och dina grannar pratat om 

Attefallshusen? 

Hur har ditt förhållande till 

Attefallshusen påverkats av att du haft 

kännedom om vilka människor som 

skulle flytta in? 
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9.4 Bilaga 4- Samtyckesformulär  

 

Projektet Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa 

bygder 

Samtyckesformulär 

 Jag har informerats om projektet, fått tillfälle att ställa frågor om det och fått 

dem besvarade. 

 Jag har fått information om att intervjuerna spelas in och kommer att skrivas 

ut.  

 Jag har fått information om att de inspelade intervjuerna och de utskrivna 

intervjuerna kommer förfaras i ett låst utrymme som bara de deltagande 

forskarna har tillgång till. 

 Jag har fått information om att vid rapportering av intervjuerna kommer det 

som sagts under intervjuerna vara anonymiserad. 

 Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst, och utan särskild förklaring har rätt att avbryta.  

 Jag samtycker till att delta i projektet. 

 

 

----------------  --------------------------------------------------------------------------  

Datum  Underskrift 
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9.5 Bilaga 5- Enkätformulär  
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61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 


