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Sammanfattning 

 
Stålindustrin förser såväl människor som samhället med många nödvändiga 

byggstenar. I Sverige finns tolv ståltillverkande anläggningar och hela 80 % av 

stålet exporteras. Som alla andra tillverkande industrier har den flera miljöaspekter 

att ta hänsyn till, men stålets nytta väger tungt och därför är det av stor vikt att 

genom forskningsprojektet Stålkretsloppet nå hållbar utveckling. Miljö-

skyddslagen, miljöbalken och ett ökande miljöengagemang har lett till arbete med 

miljöfrågor. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur allmänhetens riskperception, 

attityd och oro gentemot stålindustrin ser ut. Skiljer sig kunskapen och intresset 

beroende på olika bakgrundsvariabler så som ålder, kön, sysselsättning, om 

kommunen har stålindustri eller inte, etc. Enkäten skickades till 1000 personer 

fördelade över fyra kommuner; två med stålverk, Luleå och Smedjebacken 

kommun, och två utan, Kalmar och Tingsryds kommun.  

 

Enkätundersökningens svarsfrekvens hamnade slutligen på omkring 43 %. 

Resultaten visade att de största skillnader finns mellan kommunerna. Respondenter 

med fram för allt arbetsrelaterad koppling till stålindustri är de som instämmer 

mest i de olika påståendena. Giftiga ämnen är det som oroar mest. 

 

Slutsatser som drogs var att skillnader mellan kommunerna med stålverk och 

kommunerna utan stålverk är tydligast. Kunskapen om stålindustrin är tämligen 

liten och allmänheten önskar mer information, inte minst om miljöarbetet. 

 
Nyckelord: stålindustrin, miljöaspekter, Stålkretsloppet, riskperception, 

enkätundersökning 
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Abstract 

 
The steel industry and its production are fundamental to our society and the mod-

ern way of life. There are twelve steel manufacturing facilities in Sweden, export-

ing as much as 80 % of the produced steel. Like all other manufacturing industries 

it is giving rise to environmental aspects, but steel’s advantage weighs heavily and 

it is therefore of great importance through the research programme the Steel Eco-

Cycle (Stålkretsloppet) to achieve sustainable development.  

 

The purpose of this study was to examine what the general public’s risk percep-

tion, attitude and worry towards steel industry looks like. Are there any variations 

in knowledge and interest based on different background variables such as age, 

gender, employment, if the municipality has manufacturing or not, etc. The survey 

was sent to 1000 people spread in four municipalities, two having steel industry 

and two not having.   

 

The answering rate of the survey finally ended at 43 %. The results showed that 

the biggest differences are to find between the different municipalities. Respon-

dents with a work related connection to the steel industry seems to agree more on 

the different allegations. The respondents are mainly worried about toxic sub-

stances.  

 

The most striking conclusion was that the biggest differences lay between the mu-

nicipalities with steel industry and the ones without it. The knowledge about the 

industry is however relatively small and the respondents are therefore asking for 

more information, not least about the work with environmental aspects.  

 
Key words: steel industry, environmental aspects, the Steel Eco-Cycle, risk perception, 

questionnaire survey 
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1. Introduktion 

Människan är i dagens samhälle direkt beroende av stålverk och dess produktion. 

Uppfinningar som maskiner och verktyg kräver stål för tillverkning och utan dessa skulle det 

heller inte finnas någon möjlighet att tillverka andra så viktiga grundpelare för det samhälle 

som hela tiden utvecklas. Det innebär således att stål tillhör de allra viktigaste industriellt 

framställda materialen. Stålets fördelar och nytta väger förstås tungt och för att så småningom 

kunna uppnå en hållbar utveckling bör hela kretsloppet, från tillverkning till dess nytta vid 

användning, ses över (Widman, 2001). 

Sedan 1800-talet har industrialiseringen lett till en ökad tillväxt och högre levnadsstandard. 

Ökad produktion samt konsumtion ger förstås påverkan på miljön. Stål har dock flera fördelar 

ur miljöperspektiv, t.ex. att livslängden är lång och att det finns en fullständig möjlighet för 

återvinning (Widman, 2001). Liksom alla andra tillverkningsprocesser påverkar 

framställningen av stål miljön och klimatet negativt. Miljöskyddslagens födelse 1969, och 

senare miljöbalken, i kombination med ett ökat miljömedvetande och utveckling av teknik har 

lett till att stålindustrin i allt större grad arbetar med miljöfrågor. Fram till 1960-talet tolkades 

inte tillverkningens aspekter som något hot för miljön (Svenska miljömålen, 2012). 

Utvecklingen för rening av utsläpp till luft, vatten och mark har kommit långt.  

Det är vid tolv anläggningar som stålet framställs i Sverige och så många som tio av dessa har 

skrotbaserad produktion medan resterande två istället bedriver en malmbaserad (Jernkontoret, 

2012). Ytterligare en anläggning framställer järnpulver. Sverige ligger i framkant på många 

områden, inte minst tackvare en inriktning och därmed specialisering av nischprodukter, t.ex. 

höghållfasta stål och rostfria stål. Det medför förstås goda möjligheter vad gäller exporter. 

Omkring 85 % av färdigställda leveranser exporteras och år 2008 kom det upp i det 

sammanlagda värdet av 69 miljarder kronor (Jernkontoret, 2012).  

Koldioxid (CO2) är den viktigaste atmosfäriska emissionen som stålindustrin ger upphov till 

och det beror till stor del på de verk som är malmbaserade. Så mycket som 80 % av CO2-

utsläppen inom stålindustrin i Sverige härrör från kolet i koks eftersom det effektivt frigör 

syre från järnmalm för att därefter bilda råjärn och just koldioxid. De resterande 20 % 

kommer bland annat från eldningsoljor. Totalt sett uppkom 5 miljoner ton CO2 år 2000 vilket 

då var detsamma som 9 % av de svenska utsläppen. Utöver koldioxidutsläpp till atmosfären 

finns en rad andra problem kopplade till stålverkens utsläpp. Till luft, vatten och mark släpps 

dessutom stoft (metaller), kolväten, kväveoxider, svaveldioxid, etc. ut som ett resultat av de 

olika produktionsstegen (Widman, 2001). Hanteringen av avfall och restprodukter får heller 

inte glömmas bort. Enligt Widman (2001) har fokus den senaste tiden förskjutits något mot 

specifika ämnen, däribland metaller och dioxin. Vid tillverkning av stål krävs ett nyttjande av 

naturresurser och en hög energianvändning. Som det ser ut idag har man inga alternativ som 

skulle kunna konkurrera ut kolet som det effektiva reduktionsmedel det är, eller de fossila 

bränslen som används i värmningsugnar (Widman, 2001).   

 

Detta examensarbete görs inom forskningsprojektet Stålkretsloppet. Projektet undersöker och 

analyserar hela stålets kretslopp och har som syfte att så småningom leda till en tillverkning 

av stål som är betydligt mer resurssnål och till nya och framförallt smartare metoder att 

konstruera nya sorters stål. Projektet ska också se till att underlätta att skrot och restprodukter 

kan komma till användning. Stålkretsloppet väver samman vanligen använda projekt t ex 

inom forskning med nya miljöanalyser ur företags- och samhällsperspektiv. Det absoluta 
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målet är att visionen ”En sluten tillverkning och användning av stål i samhället” ska bli 

verklighet (Stålkretsloppet, 2012). 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete är att genom en enkätstudie undersöka allmänhetens 

riskperception
1

, attityd och oro gällande stålindustrin och dess påverkan på miljön. 

Allmänheten ska också ta ställning till vilka grupper (chefer, politiker, anställda, etc.) som har 

det främsta ansvaret vad gäller de miljöförbättringar som sker inom industrin. Med koppling 

till det ska respondenten vidare få resonera kring vilka faktorer som kan tänkas påverka 

miljöarbetet inom stålindustrin. Även där presenteras olika tänkbara alternativ. Möjligheten 

för respondenten att själv bedöma vad som borde ha störst påverkan är också ett alternativ. 

Enkätundersökningens frågeställning är i huvudsak: 

 

Skiljer sig kunskapen; attityden och riskperceptionen bland allmänheten beroende på var i 

landet respondenterna bor och om det finns stålindustri i kommunen? 

 

Påverkar olika bakgrundsvariabler, t.ex. kön, ålder och sysselsättning, synen på stålverk och 

har dessa variabler påverkan på attityd, värdering av risker och oro gentemot 

miljöproblemen? 

 

Specifika frågeställningar i enkäten är enligt följande: 

 

 Bedöms stålindustrin vara tillräckligt bra på att informera allmänheten om produktion, 

risker m.m. ur ett miljöperspektiv? 

 Anses det lätt att få göra sin röst hörd och verka för miljöförbättringar inom 

stålindustrin? 

 Vilka miljöproblem oroar mest? 

 Hur stort ansvar för miljöförbättringar inom stålindustrin har olika samhällsgrupper? 

 Vilka miljöproblem är det viktigast att stålindustrin arbetar mest med? 

2. Teori 

2.1 Oro 
 

Uppfattningen av miljöproblem och hoten som dessa för med sig har förändrats avsevärt 

under tiden. De har gått från att vara lokala och regionala till att bli globala problem som 

berör alla människor. Enligt Lidskog, Sandstedt och Sundqvist (2010) avgörs det huruvida ett 

miljöproblem eller hot är lokalt eller globalt av olika intressenters varierande syn på 

miljöhoten. Bedömningen som ligger bakom bestämmandet av vilka miljöproblem som är 

globala, nationella eller lokala styrs direkt av ekonomiska och sociala men också av kulturella 

faktorer.  

 

På senare tid har miljöengagemanget förflyttats från att enbart finnas hos den enskilda 

individen till att bli en del av flera samhällssektorer innefattande politiker, myndigheter, 

                                                           
1 Riskperception (Riskkollegiet 1993) – hur olika typer av risker och riskförhållanden uppfattas och värderas 
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företagare, etc. Det har med andra ord blivit viktigt för såväl stat och industri som för det 

civila samhället (Lidskog, Sandstedt och Sundqvist, 2010).  

En undersökning som Europeiska kommissionen/Eurobarometern genomförde 2011 visade att 

allmänheten bosatt i Europa var oroligare för klimatförändringen då jämfört med bara två år 

tidigare. Mer än hälften av de deltagande i undersökningen menade att de gjort något under 

det senaste halvåret som ett resultat av oron för att kämpa emot klimatförändringar. 

Undersökningen visade att oron gentemot klimatförändring var större än den som 

förknippades med det dåvarande ekonomiska tillståndet. 

 

En annan opinionsmätning utförd av Europeiska kommissionen/Eurobarometern (2011) 

handlar om vad svenskarna tycker att EU bör prioritera. Den visade att en majoritet av 

svenskarna vill att det i första hand satsas på att gynna och stödja förnybar energi. Svenskarna 

har ett högre miljöengagemang än övriga Europa och det färgas också av när en dryg tredjedel 

menade att EU ska prioritera minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn mot 

förhållandevis låga 20 % av övriga befolkningen i Europa. När det gällde industrin visade 

opinionsundersökningen att svenskarna sätter arbete med miljöaspekter högt. 

 

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet genomförde en liknande opinionsmätning i vilken 

de redovisade en rangordning av andelen människor som är mycket oroade för olika hotbilder 

i samhället (Riks-SOM, 2011). Resultatet visade att miljöförstöring, förändringar i jordens 

klimat samt försämrad havsmiljö oroade den största andelen. Därefter kom organiserad 

brottslighet, stor arbetslöshet, terrorism, ekonomisk kris och annat som media lagt större 

fokus på. 

 

En undersökning genomförd av Lindström (2007) handlade om attityder till farliga kemiska 

ämnen och visade att oron var som allra störst för de effekter som användandet av farliga 

kemiska ämnen skulle kunna ha på kommande generationer.  

2.2 Inställning och attityder 
 

En attityd definieras enligt Eagly och Chaiken (1993) som ”en psykologisk tendens som 

uttrycks genom att värdera en specifik enhet med någon grad av gillande eller ogillande”. 

Med det konstaterandet menas en inställning gentemot något och de ting som framkallar 

inställningen kallas för attitydobjekt. De kan utgöras av vad som helst eftersom attityder kan 

kopplas såväl till konkreta saker, som tv-apparater eller bilar, som till abstrakta objekt som 

religion, etc. Attityder handlar därför om vilken inställning en människa har till något och om 

det upplevs som positivt eller negativt. Eagly och Chaiken (1993) menar att attityder kan ha 

påverkan på beteende och det skulle betyda att en persons inställning till något är kopplat till 

att personen beter sig i enlighet med den åsikten. Det har dock visat sig att det inte alltid är så. 

Människor kan mycket väl bete sig på sätt som över huvud taget inte har något med deras 

attityder att göra (Eagly och Chaiken, 1993).  

 

I bakgrunden till attityder finns emotionella, kognitiva och beteendemässiga processer. De 

emotionella har att göra med de känslor som förknippas med attitydobjekt. De är alltså 

antingen negativa eller positiva. Kognitiva processer handlar istället om erfarenheter medan 

beteendemässiga processer har en koppling till beteendet som står i förhållande till attityden i 

fråga. För att exemplifiera kan allmänhetens attityd till växthuseffekten användas. Benas det 

ut så ges attityden först som ett resultat av ökad kunskap om ämnet (kognitiv process), 

därefter kan oro eller nedstämdhet uppstå när allmänheten inser att växthuseffekten går hand i 

hand med ett hot (emotionell process) för att slutligen mynna ut i en vilja att förändra sitt 
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beteende (beteendemässig process). Det är inte alltid attityder innefattar alla klasser och 

därför är det heller ingen förutsättning. Ajzens studie om planerat beteende (1998 och 1991), 

visade att samband mellan attityd och beteende kan vara svagt. Det beror t ex på normer eller 

s.k. ”uppfattad kontroll” som innebär att man tror sig klara av att utföra ett specifikt beteende. 

Ajzens teori tar upp beteenden som individen på eget initiativ väljer att utföra och därför 

också har under kontroll. Är inställningen negativ; att något beteende är direkt omöjligt, 

kommer individen enligt Ajzen inte ens försöka.   

2.3 Miljöattityder 
 

Attityder gentemot miljön fungerar på samma sätt som andra sorters attityder. Också de 

handlar om uppfattning och inställning emot attitydobjekt, som antingen är positiva eller 

negativa. De kan dock vara abstrakta och röra sig om hur inställningen till åtgärder med 

avsikten att få en förbättrad miljö ser ut eller vara betydligt tydligare och handla om 

inställning till källsortering. Utvärdering av kunskap är det som avgör om man är positivt eller 

negativt inställd till miljöfrågor (Eagly & Kulsea, 1997). 

 

En stark intern attitydstruktur har att göra med sannolikheten att man har relativt mycket 

kunskap om frågan, t.ex. miljöfrågor. Det har därför egentligen ingenting att göra med en 

positiv eller negativ attityd. Egaly och Kulesa (1997) menar att det kan vara svårare att 

förändra en attityd som bottnar i stark intern struktur än en annan som är svag. Det beror på 

att där redan finns kunskap och uppfattningar sedan tidigare som gör att ny information blir 

svårare att ta till sig. En annan svårighet är informationssökande och tolkning som hela tiden 

passar de attityder som redan finns (Eagly & Chaiken 1993; Wood, Rhodes & Biel 1995; 

Eagly & Kulesa 1997). För att en förändring ska ske kräver det inte minst väldigt starka 

argument som kan påverka redan ingrodda attityder. Beträffande miljöfrågor har studier visat 

att värderingar är viktiga när det gäller attityder (Nilsson & Biel 2008, Nilsson, von Borgstede 

& Biel 2004; Stern, Dietz, Kalof & Guagnano 1995).  

2.4 Ansvar 
 

I studien ”Attityder till farliga kemiska ämnen” (Lindström, 2007) fick respondenterna ta 

ställning till vilka de anser har störst ansvar för minskandet av användningen av farliga 

kemiska ämnen i varor. Bland svarsalternativen fanns företag, myndigheter, politiker, globala 

organisationer och slutligen konsumenter. Studien visade att grupperna med största ansvaret 

för att minska användningen av farliga kemiska ämnen i varor blev de tillverkande företagen, 

de som tillverkar kemikalierna, de som säljer varorna men också EU, regering, riksdag och 

slutligen miljöexperter. Respondenterna menar också att forskare har stort ansvar, men något 

lägre än föregående grupper. Bland de som har lägst ansvar hamnade konsumenter och 

politiker på lokal nivå. Studien visade också att kvinnor, jämfört med män, kände ett större 

ansvar för minskad konsumtion av varor innehållande kemiska ämnen. 

2.5 Information 
 

I SOM-institutets studie ”Det våras för politiken” (Holmberg & Weibull, 2001) ställdes 

svenskarna till svars om olika informationsvägars betydelse för information. I den studien 

framkom det att massmedia är viktigast. Även om studien handlade om politisk information 

kan så även miljö vara en politisk fråga. Undersökningen pekade på att personer som 

upplevde miljöfrågan som en viktig politisk fråga och som oroades över klimatförändringar 

också följde nyhetsinformation i radio och TV i högre grad än de som inte ansåg att miljön är 
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viktig (Borgstede & Lundqvist, 2002). Studiens initiativtagare menade att det är positivt 

eftersom miljövänliga beteenden på så sätt motiveras. Miljöintresse går hand i hand med 

viljan att ta till sig information samtidigt som det framkommit att människor som inte alls 

varit intresserade av miljöfrågor valt att ignorera information som finns tillgänglig. Pelletier, 

Dion, Tuson och Green-Demers (1999) menade att information tänkt som ett styrmedel 

dessvärre inte fungerade bra eftersom den inte alls behövde garantera önskvärda förändringar 

av beteende – som höll i sig, ska tilläggas. Om målet är att effektivisera informationens 

funktion som styrmedel bör den vara specifik och med det menat ha direkt samband med 

handlingar och dessutom bör den vara väldigt tydlig när det gäller ett ändrat beteendes 

resulterande effekter. I samma undersökning framgick det att de människor som är oroade för 

klimatförändringar också hade en tendens att söka sig till nyhetsinformation vid TV och 

radio, men det visade sig att skillnad i graden av oro mellan de olika svarande grupperna var 

liten.  

3. Material och metod 

3.1 Avgränsningar och urval 
 

I denna undersökning och jämförelse låg fokus på allmänheten i fyra olika kommuner (med 

och utan stålindustri) och dess attityder kontra riskperception gentemot stålverk. Kalmar och 

Tingsryd valdes eftersom det inte fanns några stålverk i närheten av dessa kommuner. En 

bidragande faktor till valet av de två kommunerna som inte har stålverk var närheten till 

Linnéuniversitetet då dessa båda kommuner finns i Småland. Förhoppningen var att 

respondenterna då skulle se enkätstudien som relevant och intressant. De två andra 

kommunerna, Smedjebacken och Luleå, valdes eftersom de hade stålverk. För att underlätta 

jämförelsen valdes Luleå och Kalmar respektive Smedjebacken och Tingsryd eftersom det, 

efter jämförelse av kommunstatistik
2
, visade sig att kommunerna liknade varandra vad gällde 

t ex storlek, befolkningsmängd och befolkningstäthet.  

 

Enkäterna skickades ut till 1 000 slumpvis utvalda adressater jämnt fördelade över fyra olika 

kommuner. Adresserna som enkäten skickades till var slumpvis utvalda vuxna personer, 

adresskälla SPAR, Box 34, 100 26 Stockholm.  

3.2 Enkätutskick 
 
Enkäten bestod av 17 frågor med en inledande del där respondenten fick börja med att ange 

kön, födelseår, avslutad utbildning, antal personer i hushållet, civilstånd, antal år som boende 

i kommunen, om bostaden finns i tätort eller på landsbygd samt huruvida denne arbetar eller 

har arbetat på stålverk. Enkäten fortsatte med påståenden angående kännedom om stålverk, 

intresse för produktion, om respondenten tyckte att stålindustrin var tillräckligt bra på att 

informera om risker etc. att numrera efter hur pass väl det stämde. Instämde respondenten 

helt, d.v.s. att om det stämde, kryssades 5 och om det inte alls gjorde det kryssades 1 för. 

Resterande del av enkäten handlade om miljöproblemen kopplade till stålindustrier och där 

ombedes respondenten att rangordna från 1-9. Det handlade t.ex. om vilka miljöproblem som 

gav upphov till störst oro. Det fanns nio alternativ och det problem som oroade mest skulle få 

en 1 och det som oroade minst en 9. De två avslutande frågorna var ”öppna” och där 

                                                           
2
 Statistiska centralbyrån http://www.scb.se 

http://www.scb.se/
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lämnades möjligheten för respondenten att bland annat själv nämna något som inte tagits upp 

i enkäten som hade med industrins miljöarbete att göra. Hela enkäten finns i bilaga 1-3. 

Varje enkät märktes med kommunnamn och det fanns möjlighet att besvara frågorna via nätet 

och ett internetverktyg
3
 för webbaserade enkätundersökningar om respondenten skulle tycka 

att det var bekvämare än att skicka tillbaka svarskuvert. Ett följebrev med beskrivning av 

forskningsprojektet och examensarbetet medföljde där det stod förklarat vilken betydelse 

svaren skulle ha för studien och dess resultat. 

 

Enkäten var färdigställd och redo att skickas ut i slutet av februari. Drygt tre veckor senare, 

när svarsfrekvensen låg på ungefär 32 %, skickades en påminnelse ut i form av samma enkät. 

Den gick ut till alla respondenter eftersom enkäten var anonym och det därför var omöjligt att 

veta vem som svarat och vem som inte gjort det. Det medföljde även i påminnelsen ett 

följebrev. Hade man redan svarat på och skickat tillbaka enkäten ombads man förstås att 

bortse från påminnelsen. 

3.3 Dataanalys 
 

Medelvärde, standardavvikelse och signifikanta skillnader för rangordningsfrågorna visades.  

I kalkylprogrammet Excel beräknades medelvärde och standardavvikelse för datat och i SPSS 

17.0 gjordes regressionsanalys samt ANOVA-korrelation för att få fram trender och 

signifikanta skillnader (p≤0,005). En signifikans på 95 % kräver att p-värdet är lika med eller 

större än 5 %, alltså p≤0,005. Med det menas att sannolikheten att uppgiften stämmer är 95 % 

och det innebär att det finns en 5 % risk att det som framkommit inte går att påvisa.  

4. Resultat  

4.1 Deltagare 
 

Totalt svarade 428 personer på enkäten varav 92 i Kalmar kommun, 114 i Luleå kommun, 

113 i Tingsryds kommun och 109 i Smedjebackens kommun. Efter första utskicket inkom 

322 svar och ytterligare 106 inkom efter påminnelse. Vissa svar var felaktigt ifyllda eller inte 

ifyllda alls vilket gjorde att svarsfrekvensen varierade från fråga till fråga vilket framgår i 

tabell 1a-1c nedan och Bilaga 1. 

 

I tabell 1a-1c redovisas bakgrundsfaktorer så som kön, ålder, familje- och 

boendeförhållanden, utbildningsnivå samt respondentens koppling till stålverk. I Luleå och 

Smedjebackens kommun är det en högre andel som har arbetat på stålverk, eller har 

vänner/anhöriga som har gjort det, jämfört med Kalmar och Tingsryds kommun (tabell 1c).  

 
  

                                                           
3 KwikSurveys http://kwiksurveys.com  

http://kwiksurveys.com/
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Tabell 1a. Bakgrundsfaktorer i de fyra olika kommunerna samt totalt redovisat i procent (%) och 

antalet (N) inom parentes. 
Kommun Kön Ålder Barn i hushållet Civilstånd 

 Kvinna Man ≤59 år ≥60 år Ja Nej Gift, 

sambo, 

särbo 

Ensam-

stående 

Kalmar 43 (40) 56 (52) 53 (48) 47 (42) 24 (21) 76 (66) 71 (62) 29 (25) 

Luleå 47 (54) 53 (60) 50 (57) 49 (56) 28 (32) 72 (81) 81 (91) 19 (22) 

Tingsryd 41 (46) 59 (67) 44 (48) 56 (62) 25 (27) 75 (83) 77 (85) 23 (26) 

Smedjebacken 50 (55) 50 (54) 53 (56) 47 (50) 27 (29) 73 (79) 72 (88) 18 (19) 

Samtliga 

kommuner 

46 (195) 54 (233) 50 (209) 50 (210) 26 (109) 74 (309) 78 (326) 22 (92) 

 

Tabell 1b. Bakgrundsfaktorer i de fyra olika kommunerna samt totalt redovisat i procent (%) och 

antalet (N) inom parantes. 
 Boende Bott i kommunen (år) Utbildning 

 Tätort Lands-

bygd 

0-1 2-10 ≥11 Ej universitet Universitet 

Kalmar 74 (64) 26 (23) 7 (6) 18 (16) 75 (65) 60 (52) 40 (35) 

Luleå 81 (91) 19 (21) 2 (2) 15 (17) 83 (94) 58 (65) 42 (48) 

Tingsryd 43 (47) 57 (63) 27 (40) 16 (23) 57 (84) 79 (88) 21 (23) 

Smedjebacken 31(34) 69 (74) 6 (6) 10 (11) 84 (91) 73 (79) 27 (29) 

Samtliga 

kommuner 

57 (236) 43 (181) 12 (54) 15 (67) 73 (334) 68 (284) 32 (135) 

 
Tabell 1c. Bakgrundsfaktorer i de fyra olika kommunerna samt totalt redovisat i procent (%) och 

antalet (N) inom parantes. 
 Arbetar på stålverk 

 Nej Ja (inkl. har arbetat på 

stålverk) 

Vänner/anhöriga har 

gjort eller gör det 

Kalmar 94 (83) 1 (1) 5 (4) 

Luleå 41 (54) 13 (17) 46 (60) 

Tingsryd 96 (106) 3 (3) 1 (1) 

Smedjebacken 43 (58) 13 (17) 44 (60) 

Samtliga 

kommuner 

65 (301) 8 (38) 27 (125) 
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Efter bakgrundsfaktorerna angav respondenterna om de instämde helt (5) eller inte instämde 

alls (1) i fyra olika påstående (Figur 1a-4b).  

 

Figur 1a nedan visar att respondenterna har störst uppfattad kännedom om stålindustrin i 

Luleå följt av Smedjebacken. I Kalmar är kännedomen som minst, men medelvärdet är 

generellt sett inte högre än 2,4 vilket visar på relativt liten uppfattad kännedom eftersom 5 

motsvarar att respondenten instämmer helt i påståendet. 

 

 
Figur 1a. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Jag har god 

kännedom om stålindustrin” i de olika kommunerna samt totalt. En 5:a angavs då respondenten 

instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. För andel svarande och standardavvikelse (SD) se 

Bilaga 1. 
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Figur 1b visar att bakgrundsfaktorerna inte har någon större påverkan på den uppfattade 

kännedomen. De som arbetar eller har arbetat på stålverk följt av de som känner någon i 

branschen utmärker sig dock. I synnerhet de som själva har en arbetsanknytning. Totalt sett 

instämmer respondenterna mer än de i kommunerna utan stålindustrier men mindre än de i 

kommunerna som har stålindustrier.  
 

 
Figur 1b. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Jag har god 

kännedom om stålindustrin” beroende på bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då respondenten instämde 

helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
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Figur 2a visar att intresset för stålbranschen och dess produktion är något större i de 

kommuner som har stålverk än de som saknar det men totalt är intresset litet. Skillnaderna är 

också små emellan de olika kommunerna men totalt sett hamnar de mittemellan.  
 

 
Figur 2a. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Mitt intresse för 

stålbranschen och dess produktion är stort” i de olika kommunerna samt totalt. En 5:a angavs då 

respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte. 
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Figur 2b visar att de som arbetar eller har arbetat på stålverk intresserar sig mest för 

stålindustrin. Det följs av de som känner någon inom branschen. Minst intresserade är de som 

bott i sin kommun i mindre än ett år. 
 

 
Figur 2b. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Mitt intresse för 

stålbranschen/industrin och dess produktion är stort” beroende på bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då 

respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
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Det är tydligt att respondenterna i samtliga kommuner inte anser att stålindustrin är särskilt 

bra på att informera allmänheten (Figur 3a). Skillnaden mellan de olika kommunerna är 

oerhört liten. Respondenterna i Smedjebacken är något mer belåtna över informationen än de 

andra. Totalt sett är bedömningen densamma som i Kalmar kommun och Luleå kommun. 
 

 
Figur 3a. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Jag bedömer att 

stålindustrin är tillräckligt bra på att informera allmänheten om produktion, risker, m.m. ur ett 

miljöperspektiv” i de olika kommunerna samt totalt. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 

1 motsvarar instämmer inte alls. 
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De respondenter som själva har arbetsrelaterad relation till stålindustrin, eller istället känner 

någon med sådan, håller med mest om att stålindustrin är tillräckligt bra på att informera 

allmänheten om risker vilket kan ses i Figur 3b. Bland övriga bakgrundsvariabler syns inga 

större skillnader. 
 

 
Figur 3b. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Jag bedömer att 

stålindustrin är tillräckligt bra på att informera allmänheten om produktion, risker, m.m. ur ett 

miljöperspektiv” beroende på bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 

motsvarar instämmer inte alls. 
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Figur 4a visar att de respondenter som är bosatta i kommunerna med stålindustrier instämmer 

något mer i påståendet att det är lätt att få sin röst hörd och verka för miljöförbättringar. De 

som bor i Luleå kommun håller med mest följt av Smedjebacken kommun men inte långt 

därefter finns också kommunerna utan stålindustrier.  
 

 
Figur 4a. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Det är lätt att få sin 

röst hörd och verka för miljöförbättringar inom stålindustrin” i de olika kommunerna samt totalt. En 

5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
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Precis som i Figur 4a är det respondenter med arbetsrelaterad relation till stålindustrin som 

håller med mest i jämförelsen med de andra bakgrundsvariablerna. De följs av de som bott i 

kommunerna i mindre än ett år som utmärker sig något. I övrigt är skillnaderna små (Figur 

4b). 
 

 
Figur 4b. Medelvärde för huruvida respondenterna instämmer eller ej i påståendet ”Det är lätt att få sin 

röst hörd och verka för miljöförbättringar inom stålindustrin” beroende bakgrundsfaktor. En 5:a 

angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
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Tre av frågorna var frågor där nio svarsalternativ prioriterades av respondenten (Figur 5a-7b). 

 

I Figur 5a framkommer det att respondenterna i de olika kommunerna är som mest oroliga för 

giftiga ämnen och klimatförändringar. Oron för buller är absolut minst.   

Figur 5b visar att klimatförändringar och giftiga ämnen också oroar mest utifrån 

respondenternas bakgrundsvariabler. Buller är även då det minst oroande.  

 

 
Figur 5a. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är du 

mest orolig för?” från 1 (mest orolig för) till 9 (minst orolig för) uppdelat per kommun. Endast miljöproblem 

som oroar minst och mest tas upp i denna figur. För fullständigt svar se Bilaga 1. 

*Signifikanta skillnader mellan kommunerna i rangordning av Klimatförändringar (p=0,006), Försurning 

(p=0,013) och Buller (p=0,022).  

 

 

 
Figur 5b. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen högst och lägst i frågan ”Vilka 

miljöproblem är du mest orolig för?” från 1 (mest orolig för) till 9 (minst orolig för) uppdelat på olika 

bakgrundsfaktorer. 
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Enligt respondenterna är det Sveriges riksdag och ledningsgrupper på företag följt av 

miljöchefer som har det största ansvaret. Det gäller både vid indelningen kommunvis och 

bakgrundsvariabler. De med det lägsta ansvaret är enligt respondenterna allmänheten och 

massmedia (Figur 6a-6b). 
 

 
Figur 6a. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Hur stort ansvar för 

miljöförbättringar inom stålindustrin anser du att följande grupper har?” från 1 (störst ansvar) till 9 (minst 

ansvar) uppdelat per kommun.  

*Signifikanta skillnader mellan kommunerna vid rangordning av ledningsgrupp på företaget (p=0,011) 

och mellanchefer (p=0,018). 

 

 

 
Figur 6b. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen högst och lägst i frågan ”Hur stort 

ansvar för miljöförbättringar inom stålindustrin anser du att följande grupper har?” från 1 (störst ansvar) 

till 9 (minst ansvar) uppdelat på olika bakgrundsfaktorer.  
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Figur 7a visar att de miljöproblem som allmänheten anser att stålindustrin ska arbeta mest 

med är giftiga ämnen, partiklar i luft och med klimatförändringar. Buller är inget som oroar 

särskilt mycket och heller inte något som respondenterna tycker att stålindustrin behöver 

jobba mycket med. Figur 7b visar också att buller prioriteras lågt men de som har bott i 

kommunen i 11 år eller mer anser att buller är lika viktigt att jobba med som 

klimatförändringar. Viktigast är precis som i Figur 7a giftiga ämnen, partiklar i luft och 

klimatförändringar.  
 

 
Figur 7a. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är det 

viktigast att stålindustrin arbetar mest med?” från 1 (viktigast) till 9 (minst viktigt) uppdelat per kommun.  

 

 Figur 7b. Medelvärde för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen högst och lägst i frågan ”Vilka 

miljöproblem är det viktigast att stålindustrin arbetar mest med?” från 1 (viktigast) till 9 (minst viktigt) uppdelat 

på olika bakgrundsfaktorer.  
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4.2 Öppna svar 
 

Respondenterna fick själva fundera på vilka risker med stålindustrin som de anser är störst, 

utan några förbestämda alternativ och om det fanns något de ville tillägga angående 

stålindustrins miljöarbete. Av intresse är förstås om allmänheten svarar annorlunda beroende 

på om de bor i en kommun med eller utan stålverk. I kommunerna med stålverk, 

Smedjebacken och Luleå, var respondenterna allra flitigast med att ta sig tiden och svara på 

frågan.  

 

I Tingsryd, en kommun utan stålverk, är respondenterna i de öppna svaren överens om att 

utsläpp av giftiga ämnen, förorenade områden samt påverkan på närmiljön är de största 

problemen. Samtidigt menar en av respondenterna i Tingsryd att ”det är bättre att vi har 

stålverken nära oss än att köpa av Polen, Kina och England där vi inte vet hur långt de 

kommit med rening och dylikt”. När allmänheten i Tingsryd får uttrycka sig i form av något 

övrigt de önskar att tillägga angående stålindustrins miljöarbete menar flera som svarat att de 

har för lite information om stålindustrins risker och miljöarbete för att ens kunna besvara 

frågan. Någon svarar ”jag förmodar att de jobbar med miljöfrågor, men jag har inte sett eller 

hört någonting om det”.  

 

I den andra kommunen som inte har stålverk, alltså Kalmar, är respondenterna också oroliga 

för utsläpp men här nämns också arbetsmiljörisker ett flertal gånger. Gemensamt för både 

Tingsryd och Kalmar tycks vara bristen på information från industrierna. Respondenterna i 

båda kommunerna utan stålindustri menar också att intrycket de fått är att huvudsakliga syftet 

är att tjäna pengar, inte att värna om miljön. Någon i Kalmar menar att massmedias roll är 

viktig eftersom stålindustrin själv är dålig på att informera allmänheten.  

 

I kommunerna som har stålindustri, Smedjebacken och Luleå, svarar respondenterna precis 

som i kommunerna utan, alltså Kalmar och Tingsryd, att de anser att utsläpp är ett stort 

problem, men här specificeras svaren något. De nämner t.ex. cancerrisk som ett resultat av 

luftföroreningar och övergödning av sjöar. En av respondenterna nämner att som nyinflyttad i 

kommunen var oron över partiklar i luften stor men att den avtog när stålindustrin blev dennes 

arbetsplats. En annan skriver att den förorenade luften blev så besvärlig att man valde att 

flytta därifrån. Bara några enstaka (spritt över alla kommuner) nämner själv 

klimatförändringar, men alternativet finns bland de förbestämda alternativen. Studien 

genomsyras ändå av att allmänheten i stålkommunerna är toleranta gentemot CO
2
-utsläpp och 

klimatförändringar.  

 

I kommunerna med stålverk är förtroendet för stålindustrin varierande. Det finns både de som 

tycker att det i nuläget sköts väldigt bra och de som tycker att ansvaret och arbetet för en 

bättre miljö kan bli mycket större. En Luleåbo önskar broschyrer till allmänheten där 

miljöarbete redovisas.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
 

Fördelarna med enkätstudier är många. Den största fördelen är att det med relativt små medel 

är möjligt att nå ett stort antal personer på ett stort geografiskt område. Möjligheten för s.k. 

öppna frågor, där respondenten själv har möjligheten att ta upp något med relevans som 

saknas bland frågorna, finns också. Detta öppnar för möjligheten att få fram intressanta 

synpunkter som inte rymdes i enkäten. Det är smidigare att skicka ut enkäter via e-post eller 

ordinarie post än att stämma av träffar för intervjuer, men man riskerar också att bli 

missförstådd om man inte formulerar sina frågeställningar tillräckligt tydligt (Björklund & 

Paulsson, 2003). Vid intervjuer kan man eventuellt ta del av tankegångar och motiveringar 

vilket sällan medföljer svar på enkäter. Risken att få en låg svarsfrekvens är oundviklig i 

samband med enkätundersökningar, men med påminnelseutskick inräknat blev svarsfrekvens 

högre än förväntat, kanske som ett bevis på svenskarnas växande miljöengagemang. Metoden 

var sammanfattningsvis passande för att uppfylla syftet med undersökningen. 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Uppfattad kännedom  
Figur 1a-1b visar att den uppfattade kännedomen om stålindustrin är tämligen låg. De 

respondenter som svarat och som bor i Luleå och Smedjebacken kommun, som ju båda har 

stålindustrier, rangordnar som förväntat högst och kvitterar därmed att de har den största 

kännedomen och kunskapen. Också de med arbetsrelaterad anknytning känner till mest om 

industrin vilket också ter sig logiskt. Det leder dock inte till ett medelvärde 5 som innebär 

fullständigt instämmande, utan stannar av vid 3,6. Det uttrycks dock som god kännedom i 

frågeställningen, och kanske är det svårt att tolka vad det innefattar. Med ganska stor vetskap 

vågar de kanske inte sträcka sig så långt som att kalla den god. 

 

Intresse för produktion  
Respondenterna ställs inför samma dilemma när de rangordnar huruvida de har stort intresse 

eller inte för stålbranschen och dess produktion (Figur 2a-2b). Att vara måttligt eller ganska 

intresserad behöver kanske inte direkt översättas till ett stort intresse. Det framgår även i 

denna frågeställning att respondenter i kommunerna med stålindustrier har ett högre intresse, 

men det ser inte ut att vara särskilt stort. Kommunvis jämförelse visar återigen att allmänheten 

i stålkommunerna; Luleå och Smedjebacken, faktiskt också har det största intresset. Det 

skulle kunna kopplas till den kognitiva processen eftersom stålindustrin kan fungera som 

attitydobjekt. Det kan innebära att den större kunskapen bland respondenter i kommuner med 

stålindustrier också leder till positivare attityd. Den sortens industri är självklart allra mest 

relevant för allmänheten som bor i kommuner där ståltillverkning är viktig och det leder 

förstås till att de intresserar sig mer än de som bor i kommuner långt bort utan anknytning till 

tillverkning av stål.   

 
Kommunikation  
Figur 3a-3b visade generellt sett att ingen grupp tycker att stålindustrin är tillräckligt bra på 

att informera allmänheten om risker ur ett miljöperspektiv, men också här handlar det om en 

tolkningsfråga. Tillräckligt bra skulle kunna betyda att respondenten är nöjd och inte behöver 

mer information, och den här undersökningen visar i hög grad att så inte är fallet. Inte heller 

tycker de som bor i de berörda kommunerna eller arbetar vid stålindustrier att informationen 
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skulle vara tillräcklig. Det är för många känt att produktionen av stål ger upphov till 

miljöproblem och av den anledningen anser nog många att industrin internt måste ta sitt 

ansvar och upplysa inte bara sina anställda utan också allmänhet som också drabbas av 

konsekvenser. Tidigare forskning visar att erfarenheter påverkar attityden, men om 

allmänheten inte har chansen att skaffa sig erfarenhet och därigenom kunskap om 

miljöfrågorna kan den påverkas negativt. En stark attityd är alltid svårast att kunna förändra 

eller påverka (Eagly & Kulesa, 1994). 
 

Möjlighet att påverka arbetet med miljöförbättringar 
Respondenterna är överlag eniga i frågan och därför syns heller inga stora variationer (Figur 

4a-4b). Respondenterna i stålkommunen Luleå håller med om påståendet mest följt av den 

andra stålkommunen Smedjebacken. Att stålkommunerna håller med mer än de utan beror 

antagligen på att de p.g.a. närheten oftare kommer i kontakt med stålindustrin och därmed är 

mer insatta. De som har en arbetsrelaterad relation till stålindustrin visar sig hålla med mer 

om att det skulle vara lätt att påverka miljöförbättringar än andra grupper och det har 

förmodligen att göra med större insikt än hos de som inte har samma anknytning. 

 
Oro för miljöproblem 
När respondenterna fick ta ställning till, och rangordna, vilka miljöproblem som oroade dem 

mest (Figur 5a-5b) framkom det att de svarande i kommunerna med stålindustri, Luleå och 

Smedjebacken, är mindre oroliga för klimatförändringar i jämförelse med allmänheten i 

Kalmar och Tingsryd. Också skillnaderna mellan kommunerna är totalt sett signifikanta. Att 

allmänheten i kommunerna med stålindustri är mindre oroade över klimatförändring än de 

kommuner som inte har stålindustri kan bero på industrins betydelse för kommunen. Också i 

de öppna svaren framgår det att boende i en kommun med stålindustri har en benägenhet att 

bli toleranta gentemot (kända) utsläpp som leder till klimatförändringar, eftersom bevarandet 

av stålindustrin är så oerhört viktigt. Precis som tidigare studier visat är klimatförändringar 

något som oroar svenskarna (Europeiska kommissionen/Eurobarometern (2011). Försurning 

visar också på signifikanta skillnader mellan kommunerna och i Tingsryd svarar man att det 

oroar mindre än i övriga kommunerna. 

 

Totalt sett är giftiga ämnen det som oroar mest, framförallt i kommunerna med stålindustri, 

men skillnaderna är inte signifikanta. Giftiga ämnen nämndes ett flertal gånger i de öppna 

svaren och främst bland respondenterna i just kommunerna med stålindustri, och de 

förknippades ofta med cancerrisk vilket avsevärt höjer oron. Därefter rangordnas alltså 

klimatförändringar högst. Tidigare studier har visat att klimatförändringar oroar mest (Riks-

SOM 2011, Europabarometern), men giftiga ämnen är en källa till oro både för de 

respondenter som bor i kommunerna med stålindustrier och de som bor i kommunerna utan. 

Giftiga ämnen är därför enligt respondenterna inte enbart ett lokalt miljöproblem. De kan 

mycket väl sprida sig och komma att påverka många fler på längre avstånd. 

 

Buller visade sig oroa respondenterna i samtliga kommuner minst och skillnaderna är 

signifikanta även här. Att buller oroar minst visar på att det inte tolkas som ett särskilt 

allvarligt miljöproblem och antagligen ännu mindre om respondenterna i kommunerna inte 

dagligen utsätts för det genom att bo nära eller arbeta vid industriområde, etc. Att allmänheten 

pekar ut sig själv som mer eller mindre oansvarig är väntat eftersom det är bekvämt att lägga 

ansvar på någon annan. 
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Med fokus på bakgrundsfaktorer framkommer inga större skillnader i rangordningens 

medelvärde bland de olika grupperna. De som angivit att de har arbetsrelaterad relation till 

stålindustrin, antingen genom att själva vara anställda eller ha vänner och bekanta som arbetar 

på stålverk, uppfattar klimatförändringarna som mindre oroande än övriga grupper. Det är 

något som belyser stora delar av undersökningen. De med arbetsrelation till stålindustrin är 

dessutom mer oroliga för buller med den enkla förklaringen att de utsätts för det som en del 

av deras arbete. Att man som anställd på stålindustri eller med bekanta och/eller vänner som 

är det har en mildare syn på klimatförändringar kan i hög grad ha att göra med större kunskap 

inom ämnet, relevant (intern) utbildning, etc. Den kognitiva processen, d v s kunskapen och 

erfarenheten, ger en annan attityd och inställning till buller som i det här fallet blir negativ, 

men beträffande klimatförändringar blir det istället tvärtom (Eagly och Chaiken, 1993). De 

respondenter som inte ser sig själva som insatta i eller ens särskilt intresserade av stålindustrin 

och dess produktion kan mycket väl rangordna det oroande miljöproblem som ligger närmast 

hjärtat utan att se kopplingen till just ståltillverkande industrin.   
 

Ansvarsfördelning 
Respondenternas rangordning visade i Figur 6a-6b att ledningsgrupper på företaget och 

Sveriges riksdag tilldelades det högsta ansvaret. Att skillnaden kommunvis dessutom är 

signifikant för ledningsgrupper och mellanchefer kan ligga i att fler i kommunerna med 

stålindustri har en arbetsrelaterad anknytning till stålverken och därför vet vilket ansvar de 

grupperna har. Generellt sett visar rangordningen att de svarande i kommuner med stålindustri 

lägger ett större ansvar på just industrins interna, t.ex. mellanchefer, än respondenter i 

kommuner utan stålindustri gör.  

 

Allmänheten som slutanvändare av stålprodukter får tillsammans med massmedia det lägsta 

ansvaret. Att media utpekas ha lågt ansvar för förbättringar är märkligt eftersom så många 

efterlyser information om stålindustrin och dess arbete. Tidigare studier har visat finns att det 

en viss tendens till att människor med miljöintresse också söker sig till massmedia i högre 

grad än de som inte bryr sig alls (Borgstede och Lundqvist 2002). Ett önskemål om mer 

information skulle kunna peka på ett intresse. Huruvida det är stort eller litet framkommer 

förstås inte. Att information efterfrågas kan kopplas till det faktum att det är svårt att bilda sig 

en uppfattning och attityd gentemot industrin om det bedöms svårt att lära sig något. Det är 

dessutom ett resultat av ett ökande miljöintresse. 

 
Miljöproblem att prioritera inom stålindustrin 
I samband med ansvarsfrågan (Figur 7a-7b) var det av intresse att fråga allmänheten vilka 

miljöproblem stålindustrin bör prioritera. Resultatet av rangordningen visade återigen att 

respondenterna i kommunerna med stålindustri bedömer klimatförändring mindre viktig 

eftersom de samtidigt menar att ett arbete för att bromsa den inte är av prioritet. Det vore 

kanske rent av slutet för industrierna. Resultaten indikerar att oron att förlora stålindustrin är 

större än den oro som klimatförändringar för med sig. Industrin bedöms viktigare. I Kalmar 

och Tingsryd svarar respondenterna att det är allra viktigast att stålindustrin i sitt miljöarbete 

prioriterar giftiga ämnen, följt av just klimatfrågan. Skillnaden mellan kommunernas syn på 

klimatfrågan är intressant just eftersom det är ett globalt problem som drabbar människor 

världen över (Lidskog, Sandstedt och Sundqvist, 2010). Då är det också svårare att förstå hur 

det faktiskt går att vänja sig och acceptera ett i särklass väldigt allvarligt problem med 

argumentet att stålindustrin är viktig för kommunen. 
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6. Slutsatser 
 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka om attityden, kunskapen och riskperceptionen 

gentemot stålindustrin skiljer sig beroende på de olika bakgrundsvariablerna, var i landet 

respondenterna bor och om det finns stålindustrier eller inte i kommunerna.  

 

Trots att svarsfrekvensen var tämligen god och representerar en rad olika grupper, genom 

bakgrundsvariablerna, av allmänheten i samhället framkom det att skillnaderna mellan dessa 

grupper var små i svaren på de olika frågorna. Det är framförallt de som har arbetsrelaterad 

relation till stålindustrin och allmänheten i kommunerna med stålverk som genom hela 

studien avviker genom att ha en positivare attityd till stålindustrin i jämförelse med övriga 

grupperna som allmänhetens delats in. De tydligaste skillnaderna visar att respondenterna i 

kommunerna med stålindustrier inte oroar sig lika mycket för klimatförändringar som de i 

kommunerna utan stålindustrier. Resultaten visade också att respondenter i kommuner med 

stålindustrier lägger större ansvar på den interna ledningen i jämförelse med respondenterna i 

kommuner utan stålindustrier. 

 

Studien visade att allmänheten idag känner sig osäker på stålindustrins arbete med 

miljöfrågor, och därför efterfrågar de tydligare kommunikation och information. Detta tyder 

på att stålindustrin har mycket att vinna på att öka förtroendet, och det är därför viktigt att 

stålindustrin tar till sig detta. Det vore därför intressant att genom vidare studier, efter en 

förbättrad kommunikation riktad till allmänheten, om sådan är möjlig att genomföra, 

undersöka om attityden gentemot stålindustrin kan bli positivare. Enkätundersökningen 

rymde inga konkreta exempel på hur stålindustrin t.ex. borde gå tillväga med sitt miljöarbete, 

och det också vore intressant att se hur allmänheten skulle resonera i ett sådant 

ställningstagande. Tillverkning av stål är en förutsättning för ett moderniserat samhälle, och 

därför är det enligt allmänheten viktigt att kunna försäkra sig om att stålindustrin prioriterar 

miljöarbete.  
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Bilaga 1: Resultat 
 
Tabell 1a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parentes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Jag har god kännedom om stålindustrin” i de olika kommunerna samt 

totalt. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
Kommun N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kalmar 83 1,5 (0,8) 3  

Luleå 110 2,7 (1,3) 3  

Tingsryd 94 1,8 (1,0) 15  

Smedjebacken 104 2,4 (1,3) 4  

Samtliga 

kommuner 

391 2,1 (1,2) 25 

 

Tabell 1b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Jag har god kännedom om stålindustrin” beroende på 

bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
Bakgrundsfaktor N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kvinnor 178 2,2 (1,2) 10  

Män 213 2,1 (1,2) 15  

≤59 år 187 2,1 (1,3) 8 

≥60 år 194 2,2 (1,2) 16  

Ej barn 285 2,1 (1,2) 4  

Barn 105 2,3 (1,3) 21  

Gift, sambo, särbo 306 2,2 (1,2) 17  

Ensamstående 84 2,0 (1,1) 8  

Tätort 224 2,2 (1,2) 11  

Landsbygd 167 2,1 (1,2) 14  

Bott  0-1 år i kommunen 15 1,9 (1,1) 3  

Bott  2-10 år i kommunen 64 1,9 (1,0) 2  

Bott ≥11 år i kommunen 312 2,2 (1,3) 20  

Ej universitet 259 2,2 (1,3) 22  

Universitet 132 2,1 (1,1) 3  

Ej arbetat på stålverk 278 1,8 (1,0) 21  

Arbetar eller har arbetat på stålverk 36 3,6 (1,1) 2  

Vänner/bekanta arbetar/har arbetat på stålverk 124 2,6 (1,3) 1  

 

Tabell 2a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Mitt intresse för stålbranschen och dess produktion är stort” i de olika 

kommunerna samt totalt. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte 

alls. 
Kommun N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kalmar 82 1,8 (1,0) 3  

Luleå 108 2,5 (1,2) 4  

Tingsryd 96 1,9 (1,0) 13  

Smedjebacken 104 2,3 (1,2) 4 

Samtliga 

kommuner 

390 2,2 (1,1) 24 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                                    33 
 

Tabell 2b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Mitt intresse för stålbranschen/industrin och dess produktion är stort” 

beroende på bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar 

instämmer inte alls. 
Bakgrundsfaktor N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kvinnor 176 2,2 (1,1) 11  

Män 214 2,2 (1,2) 13  

≤59 år 188 2,2 (1,2) 6  

≥60 år 192 2,2 (1,1) 17  

Ej barn 285 2,2 (1,1) 19  

Barn 104 2,2 (1,2) 5  

Gift, sambo, särbo 304 2,2 (1,1) 18  

Ensamstående 85 2,0 (1,1) 6  

Tätort 222 2,3 (1,1) 12  

Landsbygd 167 2,1 (1,2) 11  

Bott  0-1 år i kommunen 16 1,8 (1,1) 2  

Bott  2-10 år i kommunen 62 1,9 (1,1) 4  

Bott ≥11 år i kommunen 312 2,3 (1,2) 18  

Ej universitet 259 2,2 (1,2) 20  

Universitet 131 2,2 (1,1) 4  

Ej arbetat på stålverk 279 2,0 (1,0) 19  

Arbetar eller har arbetat på stålverk 35 3,3 (1,1) 2  

Vänner/bekanta arbetar/har arbetat på stålverk 120 2,6 (1,2) 4  

 

Tabell 3a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Jag bedömer att stålindustrin är tillräckligt bra på att informera 

allmänheten om produktion, risker, m.m. ur ett miljöperspektiv” i de olika kommunerna samt totalt. 

En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
Kommun N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kalmar 87 2,4 (1,1) 42  

Luleå 98 2,4 (1,1) 14  

Tingsryd 70 2,3 (1,3) 39  

Smedjebacken 86 2,5 (1,2) 22  

Samtliga 

kommuner 

296 2,4 (1,2) 117 

 

Tabell 3b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Jag bedömer att stålindustrin är tillräckligt bra på att informera 

allmänheten om produktion, risker, m.m. ur ett miljöperspektiv” beroende på bakgrundsfaktor. En 5:a 

angavs då respondenten instämde helt och 1 motsvarar instämmer inte alls. 
Bakgrundsfaktor N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kvinnor 144 2,4 (1,2) 50  

Män 152 2,4 (1,2) 68  

≤59 år 142 2,5 (1,2) 50  

≥60 år 146 2,3 (1,2) 53  

Ej barn 217 2,4 (1,2) 87  

Barn 78 2,3 (1,1) 31  

Gift, sambo, särbo 233 2,4 (1,1) 89  

Ensamstående 62 2,5 (1,4) 29  

Tätort 167 2,3 (1,1) 67  

Landsbygd 128 2,5 (1,2) 50  

Bott 0-1 år i kommunen 7 2,7 (1,5) 11  

Bott 2-10 år i kommunen 43 2,4 (1,2) 23  

Bott ≥11 år i kommunen 246 2,4 (1,2) 84  

Ej universitet 199 2,5 (1,2) 80  

Universitet 97 2,3 (1,1) 38  
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Ej arbetat på stålverk 196 2,2 (1,2) 102  

Arbetar eller har arbetat på stålverk 34 3,0 (1,1) 3  

Vänner/bekanta arbetar/har arbetat på stålverk 106 2,6 (1,2) 18  

 

Tabell 4a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Det är lätt att få sin röst hörd och verka för miljöförbättringar inom 

stålindustrin” i de olika kommunerna samt totalt. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 

motsvarar instämmer inte alls. 
Kommun N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kalmar 18 1,9 (1,0) 66  

Luleå 61 2,3 (1,1) 50  

Tingsryd 41 1,8 (1,1) 68  

Smedjebacken 44 2,0 (1,1) 64  

Samtliga 

kommuner 

164 2,1 (1,1) 248 

 

Tabell 4b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) inom parantes för huruvida respondenterna 

instämmer eller ej i påståendet ”Det är lätt att få sin röst hörd och verka för miljöförbättringar inom 

stålindustrin” beroende bakgrundsfaktor. En 5:a angavs då respondenten instämde helt och 1 

motsvarar instämmer inte alls. 
Bakgrundsfaktor N Medel (SD) Vet ej (N) 

Kvinnor 86 1,9 (1,0) 99  

Män 78 2,2 (1,2) 149  

≤59 år 69 2,1 (1,1) 121  

≥60 år 92 2,1 (1,1) 116  

Ej barn 124 2,1 (1,1) 178  

Barn 39 2,1 (1,1) 70  

Gift, sambo, särbo 127 2,1 (1,1) 194  

Ensamstående 36 1,9 (1,1) 54  

Tätort 102 2,0 (1,1) 130  

Landsbygd 61 2,0 (1,1) 117  

Bott 0-1 år i kommunen 4 2,3 (1,0) 14  

Bott 2-10 år i kommunen 27 2,2 (1,2) 39  

Bott ≥11 år i kommunen 133 2,0 (1,1) 195  

Ej universitet 113 2,0 (1,1) 165  

Universitet 51 2,1 (0,9) 83  

Ej arbetat på stålverk 108 1,9 (1,0) 188  

Arbetar eller har arbetat på stålverk 25 2,6 (1,1) 12  

Vänner/bekanta arbetar/har arbetat på stålverk 49 2,1 (1,1) 74  
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Tabell 5a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är du mest orolig för?” från 1 (mest 

orolig för) till 9 (minst orolig för) uppdelat per kommun.  

Kommun N Klimatförändring 
a) 

Försurning 
b) 

Övergödning Giftiga 

ämnen* 

Partiklar i 

luft (stoft) 

Avfall Förorenade 

områden 

Buller 
c) 

Användning av icke-

förnybar energi och 

resurser 

Kalmar 75 3,0 (2,6) 4,7 (2,0) 4,6 (2,1) 3,4 (2,2) 4,7 (2,2) 5,9 

(2,1) 

5,7 (1,9) 7,8 

(2,2) 

5,2 (2,6) 

Luleå 80 3,9 (2,8) 4,8 (1,7) 5,6 (1,9) 2,8 (2,2) 4,1 (2,3) 5,6 

(2,90) 

4,9 (2,1) 7,4 

(2,1) 

5,9 (2,7) 

Tingsryd 75 2,9 (2,5) 5,4 (1,9) 5,5 (1,9) 3,1 (2,1) 4,6 (2,2) 5,1 

(2,1) 

4,6 (2,1) 7,5 

(2,5) 

6,1 (2,5) 

Smedjebacken 90 4,1 (2,9) 4,9 (1,8) 5,8 (2,1) 2,7 (2,2) 4,2 (2,4) 5,5 

(2,0) 

4,3 (2,0) 7,5 

(2,1) 

6,1 (2,4) 

Alla kommuner 

totalt 

320 3,5 (2,7) 4,9 (1,9) 5,4 (2,1) 3,0 (2,2) 4,4 (2,3) 5,5 

(2,1) 

4,8 (2,1) 7,6 

(2,3) 

5,8 (2,6) 

*som organiska föreningar (t.ex. dioxiner) och metaller (t.ex. krom) 
a) 

Det finns signifikanta skillnader mellan kommunerna (p=0,006) 
b) 

Det finns signifikanta skillnader mellan kommunerna (p=0,013) 
c) 

Det finns signifikanta skillnader mellan kommunerna (p=0,022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                                    36 
 

Tabell 5b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är du mest orolig för?” från 1 (mest 

orolig för) till 9 (minst orolig för) uppdelat på olika bakgrundsfaktorer. 

Bakgrundsfaktor N Klimatförändring Försurning Övergödning Giftiga 

ämnen* 

Partiklar i 

luft (stoft) 

Avfall Förorenade 

områden 

Buller Användning av icke-

förnybar energi och 

resurser 

Kvinnor 149 3,5 (2,8) 5,1 (1,9) 5,4 (2,0) 3,0 (2,1) 4,3 (2,2) 5,5 

(2,1) 

4,8 (2,1) 7,5 

(23) 

6,1 (2,5) 

Män 171 3,5 (2,7) 4,8 (1,8) 5,4 (2,1) 3,0 (2,3) 4,5 (2,3) 5,6 

(2,1) 

4,9 (2,0) 7,6 

(2,3) 

5,6 (2,6) 

≤59 år 153 3,5 (2,8) 4,9 (1,8) 5,2 (2,0) 3,2 (2,3) 4,4 (2,3) 5,5 

(2,1) 

5,0 (2,0) 7,4 

(2,5) 

5,8 (2,6) 

≥60 år 159 3,5 (2,7) 5,0 (1,9) 5,7 (2,1) 2,8 (2,0) 4,4 (2,2,) 5,5 

(2,1) 

4,6 (2,1) 7,7 

(2,2,) 

5,9 (2,5) 

Ej barn 100 3,4 (2,7) 5,0 (1,9) 5,4 (2,1) 3,0 (2,2) 4,3 (2,3) 5,6 

(2,1) 

4,9 (2,1) 7,5 

(2,3) 

5,9 (2,6) 

Barn 220 3,6 (2,9) 4,9 (1,8) 5,5 (2,1) 2,9 (2,1) 4,6 (2,2) 5,4 

(2,1) 

4,8 (2,1) 7,7 

(2,4) 

5,8 (2,5) 

Gift, sambo, särbo 251 3,5 (2,7) 4,9 (1,9) 5,4 (2,0) 2,9 (2,1) 4,4 (2,3) 5,6 

(2,1) 

4,8 (2,1) 7,6 

(2,3) 

5,9 (2,5) 

Ensamstående 68 3,3 (2,8) 4,9 (1,9) 5,6 (2,1) 3,4 (2,4) 4,4 (2,3) 5,2 

(2,1) 

5,0 (2,1) 7,5 

(2,2) 

5,6 (2,7) 

Tätort 174 3,3 (2,7) 4,9 (1,8) 5,4 (2,1) 3,1 (2,1) 4,2 (2,3) 5,5 

(2,1) 

5,1 (2,0) 7,5 

(2,3) 

5,9 (2,6) 

Landsbygd 145 3,8 (2,8) 5,0 (1,9) 5,5 (2,0) 2,9 (2,3) 4,6 (2,3) 5,5 

(2,0) 

4,5 (2,1) 7,6 

(2,3) 

5,8 (2,5) 

Bott 0-1 år i kommunen 17 2,6 (2,2) 5,2 (1,6) 4,5 (2,3) 3,4 (2,4) 4,4 (2,1) 4,4 

(2,1) 

6,0 (1,5) 7,6 

(2,1) 

7,0 (2,5) 

Bott 2-10 år i 

kommunen 

54 2,9 (2,6) 4,9 (1,8) 6,0 (1,9) 3,1 (1,9) 4,8 (2,3) 5,7 

(2,1) 

4,5 (2,1) 7,7 

(2,3) 

5,6 (2,6) 

Bott ≥11 år i kommunen 249 3,7 (2,8) 4,9 (1,9) 5,4 (2,0) 3,0 (2,2) 4,3 (2,3) 5,6 

(2,0) 

4,8 (2,1) 7,5 

(2,4) 

5,8 (2,6) 

Ej universitet 203 3,6 (2,8) 5,0 (1,9) 5,4 (2,0) 3,1 (2,3) 4,4 (2,3) 5,5 

(2,1) 

4,7 (2,1) 7,6 

(2,3) 

5,8 (2,6) 

Universitet 117 3,4 (2,6) 4,8 (1,7) 5,5 (2,1) 2,8 (2,0) 4,3 (2,3) 5,6 

(2,1) 

5,1 (2,1) 7,6 

(2,3) 

5,8 (2,6) 

Ej arbetat på stålverk 236 3,3 (2,7) 4,9 (1,9) 5,3 (2,0) 3,0 (2,2) 4,6 (2,3) 5,6 

(2,1) 

4,9 (2,0) 7,7 

(2,3) 

5,8 (2,5) 

Arbetar eller har arbetat 25 4,6 (3,1) 5,4 (1,7) 5,7 (2,1) 3,8 (2,9) 4,1 (2,2) 5,0 5,0 (2,2) 6,1 5,4 (2,9) 
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på stålverk (2,4) (2,9) 

Vänner/bekanta 

arbetar/har arbetat på 

stålverk 

95 4,2 (2,9) 5,2 (1,9) 5,7 (2,1) 3,1 (2,2) 3,9 (2,3) 5,4 

(2,0) 

4,7 (2,1) 7,3 

(2,1) 

5,8 (2,7) 

*som organiska föreningar (t.ex. dioxiner) och metaller (t.ex. krom) 

 

Tabell 6a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Hur stort ansvar för miljöförbättringar inom stålindustrin 

anser du att följande grupper har?” från 1 (störst ansvar) till 9 (minst ansvar) uppdelat per kommun.  

Kommun N Sveriges 

riksdag 

Kommunpolitiker Ledningsgrupp 

på företaget 
a) 

Mellanchefer 

(produktionsledare 

och specialchefer) 
b) 

Miljöchefer Anställda 

på 

företaget 

Företag 

som köper 

stålverkets 

produkter 

Allmänhet 

(d.v.s. du själv 

som 

slutanvändare 

av 

stålprodukter) 

Massmedia 

Kalmar 72 2,8 (2,4) 4,5 (2,2) 2,4 (1,7) 4,9 (1,8) 3,8 (1,7) 6,6 (2,0) 5,6 (1,9) 7,0 (2,1) 7,4 (1,9) 

Luleå 84 2,7 (2,4) 4,3 (1,9) 2,8 (1,9) 4,5 (1,7) 3,8 (1,9) 6,6 (1,8) 5,9 (1,8) 7,4 (2,0) 7,2 (2,0) 

Tingsryd 77 2,1 (2,0) 3,9 (1,9) 2,8 (1,7) 5,0 (1,5) 4,1 (1,7) 7,1 (1,8) 5,4 (1,9) 7,2 (2,1) 7,4 (1,9) 

Smedjebacken 91 2,8 (2,4) 4,3 (1,8) 2,3 (1,4) 4,1 (1,6) 3,5 (1,6) 6,4 (1,8) 6,0 (1,6) 7,8 (1,6) 7,8 (1,4) 

Alla 

kommuner 

totalt 

324 2,6 (2,3) 4,2 (2,0) 2,6 (1,7) 4,6 (1,7) 3,8 (1,7) 6,7 (1,8) 5,7 (1,8) 7,3 (1,9) 7,5 (1,8) 

a) 
Det finns signifikanta skillnader mellan kommunerna (p=0,011) 

b) 
Det finns signifikanta skillnader mellan kommunerna (p=0,018)

 

 
Tabell 6b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Hur stort ansvar för miljöförbättringar inom 

stålindustrin anser du att följande grupper har?” från 1 (störst ansvar) till 9 (minst ansvar) uppdelat på olika bakgrundsfaktorer. 

Bakgrundsfaktor N Sveriges 

riksdag 

Kommunpolitiker Ledningsgrupp 

på företaget 

Mellanchefer 

(produktionsledare 

och specialchefer) 

Miljöchefer Anställda 

på 

företaget 

Företag 

som köper 

stålverkets 

produkter 

Allmänhet Massmedia 

Kvinnor 153 2,6 (2,3) 4,2 (2,0) 2,6 (1,7) 4,6 (1,7) 3,8 (1,7) 6,7 (1,9) 5,7 (1,8) 7,3 (2,0) 7,4 (1,8) 

Män 171 2,6 (2,3) 4,3 (1,9) 2,5 (1,6) 4,5 (1,7) 3,8 (1,7) 6,6 (1,8) 5,7 (1,8) 7,4 (1,9) 7,5 (1,8) 

≤59 år 154 2,5 (2,2) 4,2 (1,) 2,7 (1,8) 4,7 (1,7) 3,9 (1,8) 6,7 (1,8) 5,7 (1,8) 7,2 (2,1) 7,4 (1,9) 

≥60 år 163 2,8 (2,4) 4,3 (2,0) 2,4 (1,6) 4,5 (1,7) 3,8 (1,7) 6,6 (1,9) 5,8 (1,8) 7,4 (1,8) 7,5 (1,7) 

Ej barn 225 2,4 (2,2) 4,1 (1,9) 2,6 (1,7) 4,7 (1,7) 3,8 (1,7) 6,8 (1,8) 5,8 (1,8) 7,3 (1,9) 7,4 (1,8) 

Barn 99 3,1 (2,5) 4,5 (2,1) 2,6 (1,8) 4,4 (1,6) 3,7 (1,8) 6,4 (2,0) 5,6 (1,8) 7,4 (2,1) 7,6 (1,7) 

Gift, sambo, särbo 256 2,6 (2,3) 4,2 (1,9) 2,5 (1,6) 4,6 (1,7) 3,8 (1,7) 6,7 (1,8) 5,8 (1,8) 7,3 (2,0) 7,5 (1,7) 
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Ensamstående 67 2,6 (2,3) 4,2 (2,1) 2,9 (1,9) 4,7 (1,6) 3,6 (1,7) 6,7 (1,9) 5,5 (1,7) 7,4 (1,9) 7,4 (2,1) 

Tätort 179 2,4 (2,2) 4,3 (2,1) 2,7 (1,7) 4,6 (1,7) 3,8 (1,7) 6,8 (1,8) 5,8 (1,8) 7,3 (2,0) 7,4 (1,9) 

Landsbygd 144 2,8 (2,4) 4,2 (1,8) 2,4 (1,6) 4,5 (1,7) 3,8 (1,7) 6,5 (2,0) 5,6 (1,8) 7,5 (1,9) 7,7 (1,7) 

Bott 0-1 år i 

kommunen 

17 3,1 (2,5) 3,9 (2,3) 3,1 (2,1) 4,2 (1,5) 3,4 (2,1) 6,5 (1,5) 5,8 (1,6) 7,6 (2,0) 7,4 (2,0) 

Bott 2-10 år i 

kommunen 

53 2,7 (2,1) 4,4 (2,2) 2,4 (1,5) 4,5 (1,6) 4,0 (1,9) 6,5 (2,1) 5,8 (1,9) 7,1 (2,0) 7,6 (1,8) 

Bott ≥11 år i 

kommunen 

254 2,6 (2,3) 4,2 (1,9) 2,6 (1,7) 4,6 (1,7) 3,8 (1,7) 6,7 (1,8) 5,7 (1,8) 7,4 (1,9) 7,5 (1,8) 

Ej universitet 206 2,7 (2,3) 4,2 (1,8) 2,6 (1,7) 4,6 (1,6) 3,7 (1,7) 6,7 (1,8) 5,7 (1,9) 7,3 (1,9) 7,5 (1,8) 

Universitet 118 2,5 (2,2) 4,4 (2,2) 2,5 (1,6) 4,6 (1,7) 4,0 (1,8) 6,6 (1,9) 5,8 (1,6) 7,3 (2,0) 7,4 (1,8) 

Ej arbetat på 

stålverk 

234 2,6 (2,3) 4,2 (2,0) 2,6 (1,8) 4,8 (1,7) 4,0 (1,8) 6,8 (1,9) 5,5 (1,9) 7,2 (2,0) 7,4 (1,9) 

Arbetar eller har 

arbetat på stålverk 

27 2,0 (1,7) 4,6 (2,1) 2,4 (1,6) 4,3 (1,5) 3,6 (1,5) 6,5 (1,7) 6,3 (1,4) 7,4 (1,9) 7,8 (1,5) 

Vänner/bekanta 

arbetar/har arbetat 

på stålverk 

99 3,1 (2,5) 4,5 (1,9) 2,5 (1,8) 4,1 (1,7) 3,6 (1,7) 6,4 (1,9) 5,8 (1,8) 7,4 (1,9) 7,5 (1,8) 

 
Tabell 7a. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är det viktigast att stålindustrin arbetar 

mest med?” från 1 (viktigast) till 9 (minst viktigt) uppdelat per kommun.  

Kommun N Klimatförändring Försurning Övergödning Giftiga 

ämnen* 

Partiklar i 

luft (stoft) 

Avfall Förorenade 

områden 

Buller Användning av icke-

förnybar energi och 

resurser 

Kalmar 69 3,8 (2,7) 5,2 (2,2) 6,0 (2,0) 2,9 (2,2) 4,2 (2,1) 4,7 

(2,1) 

5,3 (2,0) 7,5 

(2,1) 

5,3 (2,8) 

Luleå 85 4,6 (2,7) 5,2 (1,9) 6,3 (1,9) 2,0 (1,5) 3,3 (2,1) 5,0 

(2,1) 

4,6 (1,9) 7,5 

(2,0) 

6,4 (2,2) 

Tingsryd 76 3,9 (2,8) 5,5 (2,1) 6,1 (2,1) 2,4 (1,9) 4,3 (2,4) 5,1 

(1,9) 

4,6 (1,8) 7,4 

(2,2) 

5,7 (2,5) 

Smedjebacken 92 5,1 (2,8) 5,4 (1,9) 6,4 (2,0) 2,4 (1,9) 3,3 (2,1) 4,8 

(2,0) 

4,3 (1,9) 7,2 

(2,1) 

6,1 (2,6) 

Alla kommuner 

totalt 

322 4,4 (2,8) 5,3 (2,0) 6,2 (2,0) 2,4 (1,9) 3,7 (2,2) 4,9 

(2,0) 

4,7 (1,9) 7,4 

(2,1) 

5,9 (2,5) 

*som organiska föreningar (t.ex. dioxiner) och metaller (t.ex. krom) 
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Tabell 7b. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för hur respondenterna har sorterat svarsalternativen i frågan ”Vilka miljöproblem är det viktigast att stålindustrin arbetar 

mest med?” från 1 (viktigast) till 9 (minst viktigt) uppdelat på olika bakgrundsfaktorer. 

Bakgrundsfaktor N Klimatförändring Försurning Övergödning Giftiga 

ämnen* 

Partiklar i 

luft (stoft) 

Avfall Förorenade 

områden 

Buller Användning av icke-

förnybar energi och 

resurser 

Kvinnor 139 4,4 (2,9) 5,4 (1,9) 6,3 (2,0) 2,3 (1,8) 3,6 (2,2) 4,9 

(2,1) 

4,6 (1,9) 7,2 

(2,2) 

6,2 (2,5) 

Män 183 4,4 (2,8) 5,3 (2,0) 6,2 (2,1) 2,5 (2,0) 3,7 (2,3) 4,9 

(2,0) 

4,8 (2,0) 7,5 

(2,0) 

5,7 (2,6) 

≤59 år 146 4,3 (2,8) 5,5 (2,0) 6,2 (2,1) 2,4 (2,0) 3,6 (2,2) 4,8 

(2,0) 

4,7 (1,8) 7,4 

(2,1) 

6,1 (2,5) 

≥60 år 167 4,5 (2,8) 5,3 (2,0) 6,3 (2,0) 2,4 (1,8) 3,8 (2,2) 4,9 

(2,1) 

4,6 (2,0) 7,3 

(2,2) 

5,8 (2,6) 

Ej barn 225 4,4 (2,9) 5,2 (2,0) 6,2 (2,0) 2,6 (2,0) 3,7 (2,3) 4,9 

(2,0) 

4,8 (1,9) 7,3 

(2,1) 

6,0 (2,5) 

Barn 90 4,4 (2,7) 5,6 (1,8) 6,2 (1,9) 2,0 (1,4) 3,7 (2,0) 4,9 

(2,0) 

4,6 (2,0) 7,7 

(2,1) 

5,8 (2,6) 

Gift, sambo, särbo 242 4,5 (2,9) 5,4 (2,0) 6,2 (2,1) 2,4 (1,9) 3,8 (2,3) 5,0 

(2,0) 

4,7 (2,1) 7,4 

(2,1) 

5,7 (2,6) 

Ensamstående 74 4,3 (2,7) 5,2 (2,0) 6,2 (1,9) 2,4 (1,8) 3,4 (2,1) 4,7 

(2,0) 

4,7 (2,0) 7,6 

(1,9) 

6,5 (2,4) 

Tätort 183 4,3 (2,8) 5,3 (2,0) 6,2 (2,0) 2,5 (1,9) 3,7 (2,1) 5,0 

(2,1) 

4,8 (2,0) 7,4 

(2,1) 

5,8 (2,6) 

Landsbygd 131 4,6 (2,9) 5,3 (1,9) 6,2 (2,0) 2,3 (1,9) 3,7 (2,3) 4,8 

(1,9) 

4,6 (1,8) 7,4 

(2,1) 

6,0 (2,5) 

Bott 0-1 år i kommunen 10 3,3 (3,0) 5,3 (2,6) 6,7 (1,8) 2,7 (1,8) 3,1 (1,6) 4,9 

(2,2) 

4,8 (1,4) 7,1 

(1,8) 

7,1 (2,4) 

Bott 2-10 år i 

kommunen 

52 4,0 (2,8) 4,9 (1,8) 5,7 (2,1) 2,8 (2,2) 3,8 (2,4) 5,0 

(2,1) 

4,8 (1,9) 7,7 

(1,8) 

6,2 (2,7) 

Bott ≥11 år i kommunen 254 4,5 (2,8) 5,4 (2,0) 6,3 (2,0) 2,3 (1,8) 3,7 (2,2) 4,9 

(2,0) 

4,7 (2,0) 4,7 

(2,1) 

5,8 (2,5) 

Ej universitet 207 4,2 (2,8) 5,3 (2,0) 6,2 (2,0) 2,4 (1,8) 3,8 (2,2) 5,0 

(2,1) 

4,8 (1,9) 7,4 

(2,1) 

5,9 (2,6) 

Universitet 109 4,9 (2,9) 5,3 (2,0) 6,2 (2,0) 2,5 (2,0) 3,5 (2,3) 4,7 

(1,9) 

4,6 (1,9) 7,5 

(2,1) 

6,0 (2,4) 

Ej arbetat på stålverk 225 4,6 (2,9) 5,3 (2,0) 6,2 (2,0) 2,5 (1,9) 3,6 (2,3) 4,8 

(2,0) 

4,6 (1,8) 7,4 

(2,1) 

6,0 (2,6) 

Arbetar eller har arbetat 29 4,1 (2,7) 5,1 (2,0) 6,3 (1,9) 2,0 (1,2) 3,7 (2,0) 5,5 5,0 (2,2) 7,5 5,8 (2,6) 
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på stålverk (2,1) (1,7) 

Vänner/bekanta 

arbetar/har arbetat på 

stålverk 

95 4,1 (2,7) 5,3 (2,0) 6,2 (1,9) 2,4 (2,0) 4,0 (2,2) 5,0 

(1,9) 

4,8 (2,1) 7,4 

(2,3) 

5,8 (2,5) 

*som organiska föreningar (t.ex. dioxiner) och metaller (t.ex. krom) 
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Bilaga 2: Följebrev 

 

 
 

                          

                                                                                                                       Kalmar 2012-01-26 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Madeleine Mårtensson och läser tredje och sista året på Miljöanalytikerprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där jag har valt att 

undersöka allmänhetens inställning och riskperception gentemot stålverk. Studien genomförs inom 

miljöforskningsprojektet Stålkretsloppet (http://www.stalkretsloppet.se/). 

 

Den här enkäten kommer att ge viktig information kring hur allmänheten upplever stålindustrin och 

dess arbete med miljöfrågor. Enkätens resultat kommer också att jämföras med en parallell studie 

(som inte görs av mig) där anställda vid stålverken får svara på samma frågor som i den här enkäten.  

Enkäten skickas till totalt 1 000 personer i fyra kommuner i Sverige, två av dessa kommuner har 

stålverk och två har det inte. Adresserna som enkäten skickas till är slumpvis utvalda vuxna personer, 

adresskälla SPAR, Box 34, 100 26 Stockholm.  

 

Jag behöver din hjälp för att få reda på hur allmänheten ser på stålindustrin. Som deltagare är du helt 

anonym, den enda märkning som finns på svarsenkäten anger vilken kommun du bor i. Svaret går 

alltså inte att spåra tillbaka till dig som person. 

 

Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna och det skulle betyda mycket för mig och mitt 

examensarbete om du tar dig tid till detta. Enkäten inleds med några frågor kring dig och sedan 

kommer några frågor kring din syn på stålindustrins miljöarbete. 

 

Ett förbetalt svarskuvert medföljer och allt du behöver göra är att lägga din ifyllda enkät i kuvertet, 

som är adresserat till min handledare Stina Alriksson, och posta det i närmaste låda utan att frankera. 

Du kan också svara på Internet via den här adressen: http://kwiksurveys.com?u=stalomiljo 

 

Tack för din hjälp! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Madeleine Mårtensson 

 

 

 

Vid eventuella frågor kan du nå mig på e-mail mm22kr@student.lnu.se eller telefon 0735-42 95 42. 

 

Arbetet beräknas vara färdigt i början av juni 2012 och du är hjärtligt välkommen till presentation. Det 

går förstås också bra att få det elektroniskt, t ex via DiVA, där alla examensarbeten registreras och 

publiceras, med möjligheten att söka upp det. 

 

 

 

  

http://www.stalkretsloppet.se/
mailto:mm22kr@student.lnu.se
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Bilaga 3: Enkätfrågor 

 
                                                     Enkätundersökning  

         Allmänhetens inställning och riskperception gentemot stålverk  

 

 

1. 

 

 

 

Jag är: 

 

Man:________ 

Kvinna:______ 

 

2.  Jag är född: 

 

År:__________ 

3. Jag har avslutat följande utbildning: Grundskola:______ 

Yrkesskola:_______ 

Gymnasium 3 år:______ 

Universitet eller högskola:_____ 

4. Hur många personer består hushållet utav? ______ vuxna 

______ barn 

5. Civilstånd: Gift/sambo/särbo:_______ 

Ensamstående:______ 

6. Hur länge har du bott i den kommun du bor i 

idag? 

0-1 år:______ 

2-10 år:______ 

11-20 år:______ 

Längre än 20 år:______ 

7. Var finns din bostad? Tätort:______ 

Landsbygd:______ 

8. Jag arbetar på stålverk Ja:_______ 

Nej:______ 

Jag har gjort:_______ 

Bekanta och/eller anhöriga har gjort/gör 

det:______  
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Du fyller i svaren nedan genom att sätta ett kryss vid den siffra som bäst motsvarar ditt svar.  

5 betyder att du instämmer helt med påståendet och 1 betyder att du inte alls håller med. 

 

9.  

 

Jag har god kännedom om stålindustrin Instämmer helt                      5 

                                              4 

                                              3 

                                              2 

Instämmer inte alls               1 

Vet ej                        

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

10. Mitt intresse för stålbranschen/industrin och 

dess produktion är stort 

Instämmer helt                      5 

                                              4 

                                              3 

                                              2 

Instämmer inte alls               1 

Vet ej 

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

11.  Jag bedömer att stålindustrin är tillräckligt bra 

på att informera allmänheten om produktion, 

risker, m.m. ur ett miljöperspektiv 

Instämmer helt                      5 

                                              4 

                                              3 

                                              2 

Instämmer inte alls               1 

Vet ej 

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

12. 

 

Det är lätt att få sin röst hörd och verka för 

miljöförbättringar inom stålindustrin 

Instämmer helt                      5 

                                              4 

                                              3 

                                              2 

Instämmer inte alls               1 

Vet ej 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

 

13. Vilka miljöproblem är du mest orolig för? 

Rangordna från 1 till 9 genom att sätta ut siffrorna 1-9 vars en gång. Ett motsvarar det 

miljöproblem du är mest orolig för och 9 det miljöproblem du oroar dig minst för. 

 

___ Klimatförändring 

___ Försurning 

___ Övergödning 

___ Giftiga ämnen, som organiska föreningar (t ex dioxiner) och metaller (t ex krom)  

___ Partiklar i luft (stoft) 

___ Avfall 

___ Förorenade områden 

___ Buller 

___ Användning av icke-förnybar energi och resurser 
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14. Hur stort ansvar för miljöförbättringar inom stålindustrin anser du att följande 

grupper har?  

Rangordna från 1 till 9 där 1 är störst ansvar och 9 minst ansvar. 

 

___ Sveriges riksdag (lagstiftare) 

___ Kommunpolitiker 

___ Ledningsgrupp på företaget 

___ Mellanchefer (produktionsledare och specialchefer) 

___ Miljöchef 

___ Anställda på företaget 

___ Företag som köper stålverkets produkter 

___ Allmänhet (dvs. du själv som slutanvändare av stålprodukter) 

___ Massmedia 

 

 

15. Vilka miljöproblem är det viktigast att stålindustrin arbetar mest med?  

Rangordna från 1-9 där 1 är viktigast och 9 är minst viktigt. 

 

___ Klimatförändring 

___ Försurning 

___ Övergödning 

___ Giftiga ämnen, som organiska föreningar (t ex dioxiner) och metaller (t ex krom)  

___ Partiklar i luft (stoft) 

___ Avfall 

___ Förorenade områden 

___ Buller 

___ Användning av icke-förnybar energi och resurser 
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16. Vilka risker med stålindustrin anser du vara störst? 

Här har du möjlighet att själv fylla i de risker du kommer att tänka på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Önskar du att tillägga något angående stålindustrins miljöarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                              

 

                                             Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Påminnelsebrev 

 

 
 

                          

                                                                                                                      Kalmar 2012-02-29 

 

Tack för din medverkan!  
 

Hej! 

 

Du fick för ett antal dagar sedan ett utskick med en enkät om allmänhetens inställning och 

riskperception gentemot stålverk. Jag har ännu inte registrerat ditt svar, och vill därför påminna dig om 

hur värdefullt ditt deltagande är för mig och mitt examensarbete. Eftersom enkäten är anonym, och jag 

inte vem som svarat, går denna påminnelse ut till alla som erhållit enkäten. Jag bifogar en ny i 

kuvertet.  

 

OBS! Om du redan svarat och skickat in ditt svar ber jag dig förstås att bortse från denna påminnelse.   

 

Den här enkäten kommer att ge viktig information kring hur allmänheten upplever stålindustrin och 

dess arbete med miljöfrågor. Enkätens resultat kommer också att jämföras med en parallell studie 

(som inte görs av mig) där anställda vid stålverken får svara på samma frågor som i den här enkäten.  

Enkäten skickas till totalt 1 000 personer i fyra kommuner i Sverige, två av dessa kommuner har 

stålverk och två har det inte. Adresserna som enkäten skickas till är slumpvis utvalda vuxna personer, 

adresskälla SPAR, Box 34, 100 26 Stockholm.  

 

Jag behöver din hjälp för att få reda på hur allmänheten ser på stålindustrin. Som deltagare är du helt 

anonym, den enda märkning som finns på svarsenkäten anger vilken kommun du bor i. Svaret går 

alltså inte att spåra tillbaka till dig som person. 

 

Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna och det skulle betyda mycket för mig och mitt 

examensarbete om du tar dig tid till detta. Enkäten inleds med några frågor kring dig och sedan 

kommer några frågor kring din syn på stålindustrins miljöarbete. 

 

Ett förbetalt svarskuvert medföljer och allt du behöver göra är att lägga din ifyllda enkät i kuvertet, 

som är adresserat till min handledare Stina Alriksson, och posta det i närmaste låda utan att frankera, 

så fort som möjligt. Du kan också svara på Internet via den här adressen: 

http://kwiksurveys.com?u=stalomiljo 

 

Tack för din hjälp! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Madeleine Mårtensson 

 

Vid eventuella frågor kan du nå mig på e-mail mm22kr@student.lnu.se eller telefon 0735-42 95 42. 
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